
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:         /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bình  Định, ngày      tháng 7 năm 2021 

V/v tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài 

đặt ứng dụng Bluezone; điều chỉnh việc áp 

dụng biện pháp giãn cách xã hội và các nội 

dung khác để phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19  

 

 

Kính gửi:   

   - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa –  

Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công văn số 4237/UBND-

VX ngày 16/7/2021 về việc Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone; 

Thông báo số 123/TB-UBND ngày 17/7/2021 về việc Ý kiến kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 và tiếp nhận người dân Bình Định từ thành phố Hồ Chí Minh về 

tỉnh; Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 về việc Điều chỉnh việc áp 

dụng biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 

về việc Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-

19 trên địa bàn thị xã An Nhơn; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 19/7/2021 về 

việc Tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân từ Bình Định từ thành phố Hồ Chí 

Minh về tỉnh; 

 Theo đề nghị của Sở Y tế tại: Thông báo số 281/TB-SYT ngày 19/7/2021 

về việc tìm người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Bình Định (Thông báo khẩn số 24 - Cập nhật TBK số 23);  

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. Để đáp 

ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình 

mới, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên 

truyền các nội dung cụ thể như sau: 

a) Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone 

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).  

Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị 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 với các hình thức trực 

quan, cụ thể, dễ hiểu, dễ tiếp cận và dễ thực hiện để người dân biết và thực hiện. 

b) Thông tin về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19 theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nguyễn Phi Long tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ, Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

c) Thông tin về Kế hoạch tiếp nhận, cách ly người dân Bình Định từ thành 

phố Hồ Chí Minh về tỉnh. Cụ thể: Thông tin về mục đích, yêu cầu của Kế hoạch; 

Đối tượng của Kế hoạch, Thời gian các chuyến bay về Bình Định, và phương án 

cách ly; Phương án chuẩn bị để đảm bảo an toàn… của Kế hoạch. 

d) Thông tin về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và An Nhơn; cụ thể như sau: 

* Kể từ 0h00 ngày 18/7/2021 tất cả các phường, xã của thị xã Hoài Nhơn 

thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

* Kể từ 0h00 ngày 20/7/2021, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 15 

ngày trên địa bàn thị xã An Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19; cụ thể như 

sau:  

- Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Bình Định.  

Ngoài các giải pháp UBND tỉnh đã chỉ đạo, UBND thị xã An Nhơn chỉ 

đạo thực hiện thêm các giải pháp đối với mức “Nguy cơ rất cao” theo quy định 

tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia:  

+ Tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo công tác 

phòng chống dịch, không để đứt gãy, gián đoạn cung ứng hàng hóa. 

+ Người dân được phép lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông 

sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương.  

+ Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lao động sản xuất phải 

thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy 



định. Dừng hoạt động nhà máy, xí nghiệp, các hoạt động sản xuất, thu hoạch khi 

không đảm bảo an toàn.  

+ Dừng các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Đám tang không quá 30 

người, đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức 

giám sát nghiêm ngặt.  

+ Không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m.  

+ Xe công vụ, xe đưa đón công nhân, người cách ly được hoạt động 

nhưng chỉ được đưa đón tại nơi UBND thị xã cho phép.  

+ Không ngăn sông cấm chợ. Các phương tiện chuyên chở nông sản, 

nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu 

cầu về phòng, chống dịch. Các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được 

phép đi qua nhưng không được dừng đón, trả khách trên địa bàn.  

- Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, phường còn lại của thị xã 

An Nhơn. 

e) Đăng phát Thông báo của Sở Y tế để người mọi người dân trên địa bàn 

tỉnh biết, nếu có liên quan đến các địa điểm nêu trong các Thông báo trên đến cơ 

quan y tế gần nhất khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, 

hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền 

các nội dung tại mục 1 văn bản này.  

 3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành 

phố lựa chọn khung giờ thích hợp để phát sóng các nội dung tuyên truyền nói 

trên để thông tin đến Nhân dân trên địa bàn. 

Nội dung các văn bản chỉ đạo, tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại mục 

“Thông tin tuyên truyền” trên website của Sở Thông tin và Truyền thông, địa 

chỉ: http://stttt.binhdinh.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để p/hợp); 

- Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Phạm Ngọc Thái 
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