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Số:  852 /UBND-KGVX 

V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng 

dụng Bluezone phục vụ phòng, chống 

dịch COVID-19 

An Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan Đảng; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang. 

   

Căn cứ Công văn 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; 

Thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19,  

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 828/UBND-KGVX 

ngày 09/8/2020. Theo đó, có tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone để 

phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tính đến ngày 13/8/2020, số lượng người 

cài đặt Bluezone trên địa bàn tỉnh mới có 145.834 người dùng, chiếm 7,64% dân số, 

chưa đạt mục tiêu đề ra. 

Nhằm đẩy mạnh việc cài đặt, sử dụng Bluezone để công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, góp phần cùng cả nước đạt mục tiêu đặt ra là khoảng 

60% người dùng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone vào ngày 

20/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt 

việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cài đặt Bluezone, cụ thể: 

- Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức người lao động, có sử dụng điện thoại 

thông minh và hướng dẫn người thân cài đặt ứng dụng Bluezone, luôn bật kết nối 

Bluetooth; yêu cầu, hướng dẫn người đến làm việc, liên hệ công tác (có sử dụng 

điện thoại thông minh) cài đặt ứng dụng Bluezone, bật kết nối Bluetooth. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các 

cấp yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức người lao động (có sử dụng điện thoại 

thông minh) cài đặt ứng dụng Bluezone, hướng dẫn người dân đến thực hiện 

TTHC cài đặt ứng dụng Bluezone. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các 

cơ sở đào tạo, trường học trên địa bàn tỉnh yêu cầu giáo viên, học sinh, sinh viên 
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có điện thoại đi động thông minh phải cài đặt Bluezone cho mình và hỗ trợ, hướng 

dẫn cho người thân cài đặt. 

- Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám, nhà 

thuốc trên địa bàn tỉnh hướng dẫn người dân đến khám, chữa bệnh, người mua 

thuốc cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các nhà hàng, khách sạn, cơ sở 

lưu trú,… thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn du khách, người đến sử dụng dịch vụ 

cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; đề nghị các đơn vị quảng cáo hỗ trợ tuyên 

truyền trên các bảng điện tử, tuyên truyền ngoài trời về  cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone. 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế tuyên truyền, hướng dẫn đến các doanh nghiệp 

đang hoạt động trong khu, cụm công nghiệp, đề nghị công nhân, người lao động 

thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương triển khai hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Bluezone đến các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm mua sắm, các cửa hàng 

kinh doanh dịch vụ,… ; đề nghị các doanh nghiệp tăng cường cung cấp hình thức 

thanh toán không dùng tiền mặt (quét mã QR, thẻ,…), cung ứng dịch vụ bán hàng 

trực tuyến, liên kết doanh nghiệp bưu chính - chuyển phát giao hàng tận nơi.  

- Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo việc triển khai dán tờ in hướng dẫn cài đặt, 

sử dụng ứng dụng Bluezone trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng, 

vận tải hành khách liên tỉnh, các bến phà, bến tàu trên địa bàn tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, hội 

đoàn thể trên địa bàn thành lập các tổ, nhóm tình nguyện thực hiện phong trào “Đi 

từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần 

Bluezone; Chính quyền xã, phường, thị trấn huy động toàn thể hệ thống chính trị, 

xã hội trong xã, phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng 

nhà để đề nghị, hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng 

dụng Bluezone.  

3. Báo An Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện đưa 

tin phát sóng thường xuyên các chương trình có nội dung giới thiệu, hướng dẫn 

người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên các thiết bị thông minh. 

Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay công tác thông 

tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trong địa bàn cài đặt và sử dụng 

ứng dụng Bluezone trên các thiết bị thông minh. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức phát động các phong trào vận 

động đoàn viên, hội viên và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 

5. Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh 

triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền, vận động tất cả cán bộ, đoàn viên, công 

nhân, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone. 
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6. Thường xuyên truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn/ để cập 

nhật các thông tin, tài liệu tuyên truyền mới nhất về ứng dụng Bluezone để phục vụ 

công tác hướng dẫn và tuyên truyền. 

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

việc triển khai văn bản này; các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển khai về UBND 

tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 15h00 hàng ngày, để Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch 

UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội 

dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TTTT; 

- Cục THH - Bộ TTTT; 

- CT, PCT Lê Văn Phước; 

- CVP, PCVP Mã Lan Xuân; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
 

 
 

  

 

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