
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone 

 trên điện thoại thông minh 

    Vĩnh Yên, ngày       tháng      năm 2020 

 

 Kính gửi:  

 - Ủy Ban MTTQ và các tổ chức CT-XH; 

 - Các phòng, ban, đơn vị; 

 - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 647/STTTT-TTCNTTTT ngày 03/8/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện 

thoại thông minh (sao gửi kèm theo). Ứng dụng Bluezone do Bộ thông tin và 

Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, cung cấp để cài đặt trên điện thoại 

thông minh và kết nối Bluetooth, ứng dụng này sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với 

các thiết bị khác cùng cài đặt ứng dụng. Thông qua đó, sẽ cảnh báo ngay nếu 

người dùng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 để người dùng kịp thời biết 

và có biện pháp xử lý. UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường: 

- Phổ biến, quán triệt, yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại điện thoại thông minh 

góp phần phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.  

- Tuyên truyền, vận động tới đông đảo các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, 

doanh nghiệp, các hộ dân trên địa bàn quản lý cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

điện thoại thông minh ;  

- Dán poster tuyên truyền, hướng dẫn tại khu vực bộ phận một cửa, nhà văn 

hóa xã, phường, khu dân cư, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý.  

2. Phòng Văn hóa và TT, Trung tâm Văn hóa - TTTT thành phố: Tuyên 

truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, băng zôn, 

khẩu hiệu để đông đảo người dân biết, thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

điện thoại thông minh. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận 

động các đoàn viên, hội viên thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone. 

Phụ lục hướng dẫn, video hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone người dùng 

có thể xem tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/ 

https://www.bluezone.gov.vn/
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Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần sự hỗ trợ, liên hệ Sở Thông tin 

và Truyền thông Vĩnh Phúc (ông Cao Xuân Tới, email: toicx@vinhphuc.gov.vn 

điện thoại 091.684.1234 hoặc Tổ ứng cứu sự cố máy tính 0211.371.7171) để 

được hỗ trợ. 

UBND thành phố Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Đoàn Thanh Tùng 

 

mailto:toicx@vinhphuc.gov.vn
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Phụ lục: 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BLUEZONE 

(Kèm theo Văn bản số  647/STTTT-TTCNTT ngày 03/8/2020 của Sở TT&TT) 
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