
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày        tháng 7  năm 2021 
  

V/v đẩy mạnh triển khai cài 

đặt ứng dụng Bbluezone 

 

 

 

 Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Chốt kiểm tra y tế phía Bắc thị xã. 

 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên trong nước và tỉnh ta đang 

diễn biến phức tạp và khó lường. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng những ngày 

gần đây tiếp tục tăng nhanh, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam, tại tỉnh Bình Định đã ghi nhận 33 ca mắc SARS-CoV-2, thị xã Hoài Nhơn 

ghi nhận 18 ca SARS-CoV-2.  

Ứng dụng Bluezone với tính năng khai báo điện tử, cảnh báo tiếp xúc gần, 

quét mã QR-Code là công cụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch 

thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời khi phát hiện các ca mắc bệnh trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và người dân trong thị xã cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết 

bị di động thông minh còn rất thấp. 

Để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

trong tình hình mới; thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

4327/UBND-VX ngày 16/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng 

Bluezone, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thị xã 

thực hiện đăng tải hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng/Trang thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý có sử dụng điện thoại thông minh thực 

hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và vận động người thân cùng thực hiện. Mục 

tiêu đến ngày 30/7/2021 có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã 

- Khẩn trương tổ chức, hướng dẫn cho Chốt kiểm tra y tế phòng, chống 

dịch Covid-19 phía Bắc thị xã tại thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc triển 

khai thực hiện việc hướng dẫn cho các lái xe phải cài đặt phần mềm khai báo y 

tế điện tử, đảm bảo đến 07h30 ngày 18/7/2021, 100% phương tiện qua chốt phía 

Bắc thị xã phải quét mã QR-Code. 
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- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn người dân cài 

đặt phần mềm ứng dụng Bluezone đạt trên 90%, để ứng dụng hỗ trợ phát hiện 

truy vết nhanh những người có tiếp xúc gần với các trường hợp có yếu dịch tễ về 
Covid-19. 

- Hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, phường đưa tin hướng dẫn người 

dân thực hiện. 

3. Đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y 

tế thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc quán triệt và yêu cầu 

viên chức, người lao động tại đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại 

thông minh cá nhân; hướng dẫn người dân có sử dụng điện thoại thông minh cài 

đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện quét mã QR-Code khi đến khám, chữa bệnh. 

4. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chỉ đạo Bộ phận quản lý, điều hành 

khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã rà soát, kiểm tra và yêu cầu người cách 

ly thực hiện cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng Bluezone. 

5. Chốt Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 phía Bắc thị xã tại 

thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc 

Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, tiếp thu và 

chỉ đạo cho thành viên các ca trực hướng dẫn các lái xe phải cài đặt phần mềm 

khai báo y tế điện tử đạt tỷ lệ theo quy định. 

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo tổ chức công đoàn trực 

thuộc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn thực hiện việc cài 

đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng Bluezone, tập trung cho đối tượng là 

người lao động trong các doanh nghiệp. Mục tiêu đến ngày 15/8/2021 có ít nhất 
90% người lao động trong các doanh nghiệp có sử dụng điện thoại thông minh 

cài đặt ứng dụng Bluezone. 

7. UBND các xã, phường 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt 

ứng dụng Bluezone với sự tham gia phối hợp chặt chẽ, tích cực, đồng bộ của 

Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể của địa phương. Mục tiêu đến ngày 

30/8/2021, có trên 90% người dân trên địa bàn sử dụng điện thoại thông minh 

cài đặt ứng dụng Bluezone. 

8. Đề nghị Thị đoàn có trách nhiệm chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong thị xã 

yêu cầu toàn bộ đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng Bluezone, phân công 

đoàn viên thanh niên nhiệm vụ vận động người thân và người dân trên địa bàn 

cùng thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone.  

9. Phòng Văn Hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã 
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- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 nói chung và cài đặt ứng dụng Bluezone nói riêng nhằm nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người dân, tự giác, chủ động phối hợp cùng với chính quyền các cấp triển khai 

thực hiện.  

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone bằng nhiều kênh 

thông tin, với các hình thức trực quan, cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực 

hiện để người dân biết và thực hiện.  

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời hướng 

dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện; 

hàng tuần thông báo kết quả thực hiện cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết để có giải pháp chỉ đạo.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng 

Bluezone cho Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thị xã để chỉ đạo kịp thời. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Thị ủy; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Trần Hữu Thảo 
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