
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STTTT-TTBCXB 
V/v triển khai ứng dụng  

Bluezone trong phòng chống Covid-19 

 

    Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện nội dung Công văn số 2417/UBND-KGVX ngày 4/8/2020 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát hiệu quả, 

không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện rộng; văn bản số 2841/BTTTT-

THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên 

truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai ứng dụng Bluezone (sau đây gọi tắt là 

Bluezone) trên phạm vi toàn tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

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 thế đạt được hiệu quả nếu được nhiều 

người dân cùng sử dụng. Do vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể tỉnh tuyên truyền và vận động việc cài đặt 

ứng dụng. Cụ thể, Kính đề nghị: 

1. Các cơ quan nhà nước vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì 

phải cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ 

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

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo vận động, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; 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. Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng 

dụng BlueZone trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên; phong trào hỗ trợ người dân 

cài đặt. 



4. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên địa bàn thành phố để vận động học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng cho mình 

và người thân. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền 

thông, quảng cáo hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng trên các màn hình quảng cáo 

ngoài trời. 

Triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú để 

cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi sử dụng dịch 

vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý... 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ... trong lĩnh vực phụ trách. 

7. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị giao thông phổ biến tại các 

bến xe, bến bãi... trên địa bàn tỉnh. 

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang đưa tin tuyên truyền 

và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người 

dân biết, sử dụng. 

Để công tác quản lý, truy vết, cảnh báo khi có tiếp xúc với người nhiễm 

Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, kính đề 

nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm giới thiệu, tuyên truyền và vận 

động sử dụng ứng dụng Bluezone. 

- Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được 

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

- Kết quả triển khai, vui lòng thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông 

(qua Phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản, bcxbtq@gmail.com, 0207 6251858) 

trước ngày 30/8/2020 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh 

Tuyên Quang. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị 

quan tâm phối hợp triển khai./. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như kính gửi; 
- Ban Giám đốc;  
- Lưu VT, TTCBXB.                                                                                             

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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