
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezonetrong phòng chống COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày          tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 514/STTTT-TTBCXB ngày 05/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Bluezone trong phòng chống 

Covid-19; 

Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm 

COVID-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở 

lại cuộc sống bình thường. Khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại  

Smartphone và bật kết nối bluetooth, ứng dụng sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với 

các thiết bị khác đang cài đặt ứng dụng. Thông qua các truy vết này, ứng dụng 

sẽ giúp cảnh báo ngay nếu người dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm 

COVID-19 để kịp thời có biện pháp xử lý, và hỗ trợ cảnh báo cho người dùng, 

Việc triển khai ứng dụng phục vụ công tác quản lý tiếp xúc, truy vết các 

ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu có 

nhiều người dân cùng sử dụng. Để góp phần bảo vệ bản thân và giảm thiểu các 

nguy cơ lây lan trong cộng đồng, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện yêu cầu toàn bộ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt 

ứng dụng Bluezone. Cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở làm việc, 

yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng. Báo cáo kết 

quả triển khai, vận động cài đặt ứng dụng Bluezone về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp) trước ngày 25/8/2020. 

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền vận động, hướng dẫn cài 

đặt ứng dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; thực hiện tuyên truyền thường 

xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán Poster tại khu vực bộ phận 

một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện viết bài, đưa tin, 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh không dây, trên Cổng thông tin điện tử 

huyện về lợi ích và cách cài đặt ứng dụng Bluezone. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, tổng hợp kết quả triển 

khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng chống Covid-19 của 

UBND huyện gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/8/2020. 
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Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được 

đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách VX; 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Chánh VP, Phó VPTH; 

- CVVX; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thúy Vinh 
 

https://www.bluezone.gov.vn/
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