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THÔNG BÁO  

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

và tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone 
 

 

Thực hiện Công văn số 95/CV-BCĐ ngày 04/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone; 

Công văn số 3148/VP-KGVX ngày 04/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và rà soát người về từ vùng 

dịch; Công văn số 1405/STTT-TTBCXB ngày 04/8/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19; 

Để tăng cường và thực hiện tốt các biện pháp công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Lãnh đạo Ban đề 

nghị Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban 

Quản lý tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

(CCVCNLĐ) thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; cần bám sát diễn biến tình hình dịch 

trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống; thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như: 

- Nâng cao ý thức tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng (giữ vệ 

sinh, đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công 

cộng, giảm tụ tập, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, ăn uống lành mạnh, rèn 

luyện sức khỏe) và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng về 

phòng, chống  dịch Covid-19. 

- Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, theo dõi, kiểm tra thân nhiệt; chủ động 

khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt thì cần thông 

báo để được kiểm tra, xét nghiệm. 

2. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên điện thoại 

di động. 

2.1. Quán triệt, phổ biến và yêu cầu toàn thể CCVCNLĐ cài đặt ứng dụng 

phát hiện tiếp xúc gần Bluezone trên điện thoại di động. 
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Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone do Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ Y tế xây dựng, khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại Smartphone và 

bật kết nối bluetooth, ứng dụng sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với các thiết bị 

khác đang cài đặt ứng dụng. Thông qua các truy vết này, ứng dụng sẽ giúp cảnh 

báo ngay nếu người dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 để kịp 

thời có biện pháp xử lý và hỗ trợ cảnh báo cho người dùng. 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 cùng sử 

dụng. 

(Thông tin chi tiết cài đặt và tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Bluezone 

được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu). 

2.2. Báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng 

- Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu quán triệt, 

triển khai đến toàn thể CCVCNLĐ trực thuộc, báo cáo kết quả cài đặt về Văn 

phòng Ban chậm nhất trước 15 giờ ngày 06/8/2020 (số liệu cài đặt tính trên tổng 

số lượng CCVCNLĐ của phòng, đơn vị).  

- Văn phòng Ban tổng hợp, báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone, 

báo cáo lãnh đạo Ban để gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp 

đợt 1 chậm nhất trong ngày 06/8/2020. Kết quả đợt sau đó theo chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh. 

Lãnh đạo Ban yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn,Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu, quán triệt đến toàn thể CCVCNLĐ thuộc bộ phận mình phụ trách 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Ban 

- VP, PCM, TTQLCK 

- CC,VC,NLĐ (qua VNPT-iOffice); 

- Website BQL; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. TRƯỞNG BAN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Huy 
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