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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 169/STTTT-BCVT

Điện Biên, ngày 08 tháng 02 năm 2021

V/v gửi tin nhắn chỉ đạo của UBND tỉnh về các
giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các
thuê bao điện thoại di động trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Các doanh nghiệp viễn thông.
Thực hiện Công văn số 350/UBND-KGVX ngày 05/02/2021 của UBND
tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh. Để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống, ngăn
chặn, truy vết dịch bệnh Covid-19 tránh bùng phát, lan rộng, Sở Thông tin và
Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc nhắn tin thông
báo đến các thuê bao điện thoại di động, như sau:
- Đối tượng thực hiện nhắn tin: Tất cả các thuê bao điện thoại di động
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- SMS Brandname: “UBND tỉnh ĐB”:
- Nội dung tin nhắn: “Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, UBND
tỉnh đề nghị:
- Người dân bình tĩnh và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Người dân nên ở nhà, hạn chế tối đa việc đi lại, không tập trung đông
người.
- Không chia sẻ những thông tin chưa kiểm chứng về tình hình dịch bệnh.
- Chủ động, tự giác khai báo với cơ quan y tế khi trở về từ các địa
phương, khu vực có ổ dịch và các trường hợp tiếp xúc F0, F1 (theo thông báo
của Bộ Y tế) để giám sát và cách ly kịp thời.
- Các cơ quan chứng năng sẽ xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang
nơi công cộng và không khai báo y tế.
- Người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI trên điện
thoại di động. Ấn để tải ứng dụng Bluezone-Android, Bluezone-IOS và
NCOVI-Android, NCOVI-IOS
- Thông tin chi tiết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh xem tại:
http://covid.dienbien.gov.vn”.
- Yêu cầu: Lồng đường dẫn tải ứng dụng, đường dẫn trang thông tin điện
tử vào trong tin nhắn:

+
Bluezone-Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone
+ Bluezone-IOS: https://apps.apple.com/vn/app/bluezone-ph%C3%A1thi%E1%BB%87n-ti%E1%BA%BFp-x%C3%BAc/id1508062685?l=vi
+
NCOVI-Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi)
+ NCOVI-IOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178?l=vi
+ Trang thông tin điện tử Thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Covid-19 tỉnh Điện Biên: http://covid.dienbien.gov.vn
- Tần suất, thời gian gửi tin nhắn: 02 lần, ngày 09-10/02/2021 trong khung
giờ từ 07 giờ đến 22 giờ.
Nhận được văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương
thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông (qua phòng Bưu
chính - Viễn thông, điện thoại 0888.742.666 - Gặp đồng chí Kiều Thanh Hòa)
trước 09h00 ngày 11/02/2021.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, BCXB, BCVT.
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