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V/v triển khai tuyên truyền 

cài đặt ứng dụng Bluezone 

trên địa bàn huyện Văn Quan 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 95/CV-BCĐ ngày 04/8/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng 

dụng Bluezone; Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/08/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, 

UBND huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND 

các xã, thị trấn triển khai ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone do Bộ Thông 

tin và Truyền thông và Bộ Y tế xây dựng. 

Khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại Smartphone và bật kết nối 

bluetooh, 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 được nhiều người dân cùng sử dụng. Do vậy, UBND huyện 

đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền, vận động và triển khai việc cài đặt ứng dụng Bluezone, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải toàn bộ tài liệu truyền thông 

về ứng dụng Bluezone lên Trang thông tin điện tử của huyện để các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân biết và cài đặt ứng dụng. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông trên các phương 

tiện thông tin đại chúng; trên internet, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện 

truyền thông khác.  

3. Các  cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức 

quán triệt, phổ biến và yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động.  

4. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến 

các hộ dân trên địa bàn quản lý (Thống kê cụ thể số lượng cài đặt ứng dụng từng 

thôn, khối phố trên tổng số người dân); 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.  
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5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đưa tin tuyên truyền và 

định kỳ phát video clip hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone để đông đảo người 

dân biết, sử dụng. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chỉ đạo công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan và các trường học thực hiện tuyên truyền và cài đặt ứng 

dụng Bluezone.  

7. Các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho 

người dân đề nghị cài đặt Bluzone và định kỳ nhắc lại. 

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết 

quả cài đặt ứng dụng Bluezone về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin; email: phongvhttvanquan@gmail.com, liên hệ đồng chí Chu Quốc Tài chuyên 

viên Phòng Văn hóa và Thông tin, số điện thoại: 0912.404.109) đợt 1 chậm nhất 

trong ngày 05/8/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Thông tin chi tiết và tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Bluzone được 

đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu.  

(Công văn số 95/CV-BCĐ ngày 04/8/2020của Ban Chỉ đạo Phòng chống 

dịch Covid-19 tỉnh,  tài liệu truyền thông; Công văn số 2841/BTTTT-THH, poster 

và tài liệu truyền thông về ứng dụng Bluezone được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

UBND huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT HU; TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐN&UBND huyện; 
- Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 
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