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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; 

- Đại học Huế; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Báo Thừa Thiên Huế;  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn. 

 

 

Ứng dụng Bluezone là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc 

gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, chính xác, góp 

phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid 19. 

Để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến 

nghị các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng Ứng dụng 

Bluezone, cụ thể như sau: 

1. Tất cả lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn phải yêu cầu toàn bộ 

cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của mình cài đặt ứng dụng Bluezone; 

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 ngõ, gõ 

từng nhà, phát poster hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng. 

3. Đoàn Thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế phát động phong trào cài 

Bluezone và hỗ trợ người dân cài Bluezone.  

4. Đề nghị Đại học Huế, các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực 

thuộc Đại học Huế, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn, Sở 
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Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở đào tạo trên địa bàn để học sinh, 

sinh viên có điện thoại di động thông minh cài Bluezone và cài cho người thân.  

5. 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.   

6. Các doanh nghiệp Viễn thông hỗ trợ nhắn tin thông báo cài đặt 

Bluezone trên điện thoại khi du khách đến Thừa Thiên Huế; hành  khách trên 

chuyến bay, ô tô, tàu hỏa đến Thừa Thiên Huế nhận được thông báo cài đặt 

Bluezone.  

Triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài Bluezone 

và định kỳ nhắc lại.  

7. Cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức đưa tin và định kỳ nhắc lại trên các 

phương tiện truyền hình, phát thanh, các báo của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 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. 

8. Hiệp Hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp triển khai Poster điện tử 

chiếu ở các bảng điện tử trong thang máy và các địa điểm công cộng. Chính 

quyền tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi các doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo, 

hỗ trợ tăng thời lượng hiển thị nội dung tuyên truyền cài đặt Bluezone. 

Link tải ứng dụng như sau:  https://bluezone.vn/. 

Yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại 

Công văn này./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, CT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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