
1 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /STTTT-BCVT 
V/v tăng cường triển khai ứng dụng  

Bluezone trong phòng chống Covid-19 

 

    Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông; 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang. 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 1285/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của 

UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly y tế và 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;  

Hiện nay, việc sử dụng công nghệ thông tin và cài đặt các ứng dụng phục vụ 

cho việc truy vết lịch sử tiếp xúc gần với người nhiễm Covid – 19 trên điện thoại 

smartphone trên địa bàn tỉnh còn rất thấp. Số lượng người dân cài đặt ứng dụng 

Bluezone tính đến 17 giờ ngày 06/5/2021 tính theo số điện thoại là 101.378, đạt 

12,92% trên tổng dân số, đạt 17,89% trên thổng số điện thoại smartphone trên toàn 

tỉnh.Cụ thể như sau: 

 

TT Phạm vi 

 

Bluezoner 

có số điện 

thoại  

 Dân số  

Tỷ lệ 

Bluezoner 

có số điện 

thoại/ dân 

số 

 Số smart 

phone  

Tỷ lệ 

Bluezoner có 

số điện 

thoại/ số 

smart phone 

  Tỉnh Tuyên Quang 101.378  

       

784.811  12.92% 566.652  17.89% 

1 Huyện Chiêm Hóa 13.852 128.863 10,75% 86.797 15,96% 

2 Huyện Hàm Yên 12.120 109.739 11,04% 77.024 15,74% 

3 Huyện Lâm Bình 2.877 31.475 9,14% 18.912 15,21% 

4 Huyện Nà Hang 5.696 41.868 13,60% 35.169 16,20% 

5 Huyện Sơn Dương 19.850 185.290 10,71% 120.745 16,44% 

6 Huyện Yên Sơn 19.592 150.431 13,02% 114.446 17,12% 

7 TP Tuyên Quang 27.013 137.145 19,70% 101.883 26,51% 

 

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử qua 

mã QR-Code, kịp thời truy vết người có liên quan đến yếu tố dịch tễ, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể tỉnh chỉ đạo, 

tuyên truyền và vận động việc cài đặt ứng dụng và hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thực hiện việc cài 



2 

 

đặt và sử dụng phần mềm khai báo y tế điện tử (Bluezone,  NCOVI...),  hoàn  

thành trước ngày 10/5/2021; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện tại các cơ quan, đơn vị địa phương. Cụ thể, kính đề nghị: 

1. Các cơ quan nhà nước vận động tuyên truyền phòng dịch, 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 sử dụng ứng dụng. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, vận động, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Bluezone đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên 

thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, 

nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý; gửi danh sách cán 

bộ đầu mối theo dõi việc triển khai cài đặt ứng dụng (họ tên, đơn vị công tác, số 

điện thoại kết nối zalo) để Sở Thông tin và Truyền thông gửi kết quả cài đặt ứng 

dụng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ. 

3. Tỉnh Đoàn Tuyên Quang phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng dụng 

BlueZone trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên; phong trào hỗ trợ người dân cài đặt. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên địa bàn thành phố để vận động học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng cho mình 

và người thân. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền 

thông, quảng cáo hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng trên các màn hình quảng cáo 

ngoài trời. 

Triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú để 

cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi sử dụng dịch 

vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý... 

6. Sở Y tế phổ biến đến tất cả các cơ sở khám chưa bệnh trên toàn tỉnh 

hướng dẫn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh đều thực 

hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên smartphone và thực hiện khai báo ý tế điện tử 

trên ứng dụng này; Gửi danh sách cán bộ đầu mối theo dõi việc triển khai cài đặt 

ứng dụng (họ tên, đơn vị công tác, số điện thoại kết nối zalo) để Sở Thông tin và 

Truyền thông gửi kết quả cài đặt ứng dụng trên địa bàn tỉnh theo định kỳ. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai đến các doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ... trong lĩnh vực phụ trách. 

8. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị giao thông phổ biến tại các 

bến xe, bến bãi... trên địa bàn tỉnh. 
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9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang đưa tin tuyên truyền 

và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo người 

dân biết, sử dụng. 

- Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được 

đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/ 

- Mọi vấn đề cần phối hợp, đề nghị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền 

thông (qua Phòng Bưu chính viễn thông; điện thoại 02076251899).  

Việc triển khai ứng dụng phục vụ công tác quản lý tiếp xúc, truy vết các ca 

lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu được nhiều 

người dân cùng sử dụng. Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, 

địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai./. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 
- Ban Giám đốc;  
- Lưu VT, BCVT.                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiến 
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