
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  208/UBND-VHTT Chi Lăng, ngày  09 tháng 02 năm 2021 

V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt 

Bluezone 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; 

- BCH Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Các  doanh  nghiệp viễn  thông  trên  địa  bàn  huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, đến 

hết ngày 04/02/2021, cả nước đã có hơn 28 triệu máy điện thoại cài đặt Bluzone, 

ghi lại lịch sử tiếp xúc trên cả nước từ tháng 8/2020 đến nay. Tỉnh Lạng Sơn 

mới có 15.2411/605.768 điện thoại thông minh/số người sử dụng smartphone cài 

đặt Bluzone; đạt 25,16%. Tỷ lệ này còn thấp, chưa đạt đến ngưỡng hiệu quả của 

ứng dụng truy vết Covid-19 (tỷ lệ phải đạt là 30%). 

 Thực hiện Công văn số 273/STTTT-TTBCXB ngày 05/02/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt bluezone. 

Để tăng nhanh số lượng máy/số người cài đặt Bluezone, UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị: 

Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch 

trong trường hợp xấu (Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu 

tuyên truyền được đăng tải tại https://www.bluezone.gov.vn/) 

(Các biện pháp tuyên truyền tại Phụ lục gửi kèm) 

Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hoá là: ông Đỗ Lập Hiển, số điện thoại: 

0916033555, email: dlhien@mic.gov.vn;  Đầu mối liên hệ của Sở Thông tin và 

Truyền thông: Bà Lê Mai Vọng, chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí - Xuất bản, 

số điện thoại: 0945.225.388, email: lmvong@langson.gov.vn; Đầu mối liên hệ của 

UBND huyện: Ông Nông Hiệp Hồng, Cán sự Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chi Lăng, số điện thoại: 0368.226.848, email: nhhong@langson.gov.vn. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT tỉnh (BC); 

- TT Huyện ủy (BC); 

- TT HĐND huyện (BC); 

- CT, các PCT UBND huyện (BC); 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VHTT (nhh). 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

 Vi Quang Trung 

https://www.bluezone.gov.vn/
mailto:dlhien@mic.gov.vn
mailto:lmvong@langson.gov.vn
mailto:nhhong@langson.gov.vn


2 

Phụ Lục 

10 BIỆN PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI TRÊN DIỆN RỘNG 

ỨNG DỤNG BLUEZONE 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHTT ngày         tháng 02 năm 2021  

của UBND huyện) 

 

1. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, 

viên chức, chuyên viên nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone. 

Từng cán bộ gương mẫu cài đặt cho mình và người thân. Cơ quan cử người kiểm 

soát, ghi nhận các hoạt động vào ra của trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc 

phải cài đặt và chạy ứng dụng. 

2. Chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đi từng nhà phát tờ 

rơi hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng. 

3. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ 

người dân cài Bluezone.  

4. Các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông 

minh cài đặt cho mình và cho người thân.  

5. Hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài 

đặt trên các kênh wifi công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao 

thông vận tải. Khách du lịch đến địa bàn cần nhận được ngay thông báo cài đặt 

Bluezone trên điện thoại.  

6. Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp,... trên địa bàn phổ biến, 

khuyến nghị khách hàng cài Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở.   

7. Triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt 

Bluezone và định kỳ nhắc lại.  

8. Tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện truyền hình, phát 

thanh, các báo của địa phương. 

9. Triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống 

truyền thanh cấp huyện, xã, thị trấn và định kỳ nhắc lại. 

10. Triển khai hình ảnh tuyên truyền bản in và dán nơi công cộng, điểm đông 

người. Bản điện tử chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm 

công cộng./. 
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