
UỶ BAN NHÂN DÂN 

   TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
Số:             /UBND-KGVX 

V/v Triển khai cài đặt và sử 

dụng ứng dụng BlueZone 

phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

Phú Thọ, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

   - UBND các huyện, thành, thị; 

   - Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng 

dụng Bluezone (sau đây gọi tắt là Bluezone) trên phạm vi toàn quốc để phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị vận 

động, tuyên truyền yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người 

ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt 

và chạy ứng dụng. 

2. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn 

triển khai các hình thức tuyên truyền đến các tổ dân phố, khu dân cư, đi từng nhà 

phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng; Triển khai tuyên 

truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở (xã, 

phường) và định kỳ nhắc lại. 

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

hỗ trợ người dân cài Bluezone. 

4. Các cơ sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền, hướng dẫn và yêu 

cầu học sinh, sinh viên, học viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng 

dụng cho mình và cho người thân. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ Internet 

trên địa bàn tỉnh hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng 

dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, nhắn tin trên Zalo và SMS cho người 

dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại. 



6. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo việc triển khai dán tờ in hướng dẫn cách 

cài đặt, sử dụng ứng dụng BlueZone trên các phương tiện vận tải hành khách công 

cộng, vận tải hành khách liên tỉnh. 

7. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Triển khai tuyên truyền bằng hình 

ảnh, bản in nơi công cộng, điểm đông người, bảng điện tử chiếu ở các nơi công 

cộng (ở những nơi đã có bẳng điện tử); chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, cơ sở 

lưu trú thực hiện tuyên truyền và dán các tờ in nội dung hướng dẫn khách du lịch 

đến địa bàn biết, cài đặt và sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh khi sử 

dụng dịch vụ hoặc ra vào địa điểm hoạt động kinh doanh. 

8. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ: Tổ chức đưa tin 

và định kỳ nhắc lại trên các trang báo, phương tiện truyền hình, phát thanh. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập tức triển khai 

thực hiện, thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và tài liệu tuyên truyền xem tại 

địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn/ 

Thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT Hồ Đại Dũng;                                                                 
- CVP, PCVP (Ô. Ngọc Anh); 

- NCTH; 

- Lưu: VT..  
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
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