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Về việc đẩy mạnh triển khai 

cài đặt ứng dụng Bluezone 

Bình Định, ngày      tháng     năm 2021 

 

              Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước 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 ta, 
từ ngày 27/6/2021 đến nay đã có 33 trường hợp mắc COVID-19. 

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 tỉnh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động 
thông minh còn rất thấp (chiếm khoảng 14,6% dân số có điện thoại thông minh và 
đứng thứ 43/63 tỉnh, thành).  

Để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn 
trong tình hình mới và theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình 
số 48/TTr-STTTT ngày 25/6/2021; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các 
ngành và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone 
với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh 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. Giám đốc Sở Y tế 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. 

3. Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm 

chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, giáo viên, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên  

trong các cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng điện thoại di động thông minh cài đặt 

ứng dụng Bluezone.  

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Bộ phận quản lý, điều hành khu 

cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh rà soát, kiểm tra và yêu cầu người cách ly thực 

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

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 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. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND các 

xã, phường, thị trấn 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 trân Tổ quốc và các hội, đoàn thể của địa 

phương. Mục tiêu đến ngày 30/8/2021, có trên 60% người dân trên địa bàn sử dụng 

điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

7. Tỉnh đoàn có trách nhiệm chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh 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. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:  

- 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 Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện 

và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung 

trên./. 

  

 Nơi nhận: 
- Bộ TTTT (b/c); 

- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban TGTU; 

- Cục Tin học hóa (Bộ TTTT); 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid 19; 

- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo BĐ;  

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K9. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Giang 
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