UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 88 /BCĐ

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường triển khai cài đặt
bắt buộc ứng dụng Bluezone

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh;
- Công ty Cổ phần VNG.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông
báo số 113/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về công tác
phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung "Tăng cường ứng dụng
công nghệ, công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch, trong đó, áp dụng
bắt buộc một số giải pháp phục vụ mục tiêu truy vết, phát hiện nhanh nguồn
bệnh, nguy cơ dịch bệnh", Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
(Ban Chỉ đạo) yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức
chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tập
trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Cài đặt ứng dụng Bluezone
Chỉ đạo, có biện pháp yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh và những
người từ địa phương khác đến tỉnh Lạng Sơn triển khai cài đặt và sử dụng ứng
dụng Bluezone với mục tiêu 100% số máy điện thoại thông minh (smartphone)
được cài đặt, trong đó:
1.1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đôn đốc, báo cáo việc triển
khai cài đặt ứng dụng Bluezone; cung cấp số liệu máy điện thoại thông minh
trên địa bàn các huyện, thành phố để UBND các huyện, thành phố làm căn cứ
triển khai và kiểm soát kết quả cài đặt.
1.2. Sở Y tế chỉ đạo đơn vị kiểm dịch y tế, phối hợp với lực lượng chức
năng tại các cửa khẩu yêu cầu tất cả các trường hợp xuất, nhập cảnh phải cài đặt
Bluezone.
1.3. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn
chỉ đạo Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng
(gọi tắt là Tổ COVID cộng đồng) thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa
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từng nhà”, đến từng hộ gia đình để hỗ trợ thành viên trong từng gia đình, tổ chức
có người sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng Bluezone.
1.4. Các sở, ban, ngành, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội
tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, bệnh viện, trường học, siêu thị,
khách sạn, cơ sở lưu trú,… ngoài việc thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho
người trong cơ quan, đơn vị còn phải thực hiện kiểm soát quét mã QR Code đối
với người đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị.
2. Công tác tuyên truyền
2.1. Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin nội
bộ của cơ quan, đơn vị về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo
y tế QR Code.
2.2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, hệ thống thông
tin cơ sở:
- Định kỳ phát các bản tin, thông báo về cài đặt ứng dụng Bluezone, khai
báo y tế QR Code; yêu cầu nội dung, hình thức tuyên truyền cần đổi mới giúp
người dùng dễ dàng thực hiện việc cài đặt.
- Hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát các bản tin về phòng
chống COVID-19, về cài đặt ứng dụng Bluezone: 2 lần/ngày; thông tin chi tiết,
rõ đường link của ứng dụng Bluezone, cách thức cài đặt và yêu cầu cài đặt là bắt
buộc đối với người sử dụng smartphone.
2.3. Tuyên truyền trên hệ thống viễn thông, mạng xã hội:
- Đề nghị VNPT Lạng Sơn, Viettel chi nhánh Lạng Sơn, Mobiphone Lạng
Sơn: thực hiện nhắn tin SMS về cài đặt ứng dụng Bluezone đến từng thuê bao.
Số lượt nhắn tin: tối thiểu 01 lượt/thuê bao/tuần. Nội dung phải có địa chỉ chính
xác đường link ứng dụng Bluezone.
- Đề nghị Công ty Cổ phần VNG: thực hiện nhắn tin ZALO về ứng dụng
Bluezone, Khai báo y tế QR Code đến từng tài khoản, tối thiểu 01 lượt/tài
khoản/tuần. Nội dung phải có địa chỉ chính xác đường link ứng dụng Bluezone.
3. Công tác thông tin, báo cáo
Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo nhanh về số lượng cài đặt
bluezone/ngày, cụ thể như sau:
- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tổng hợp hàng ngày,
báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước 07h30, đồng gửi Sở Y tế; cung cấp số liệu cài
đặt Bluezone thành công/số điện thoại thông minh (do Cục Tin học hóa cập
nhật) hàng ngày trước 08h00 để các huyện, thành phố theo dõi, đánh giá.
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng dữ
liệu về ứng dụng Bluezone trong công tác truy vết.
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- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tổng
hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, đồng gửi Sở Y tế về số lượng cài
đặt bluezone/ngày trước 17h00 hàng ngày.
- Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố báo cáo kết quả trực tiếp cho Ban
Chỉ đạo cấp huyện trước 16h30 hàng ngày; Tổ COVID cộng đồng báo cáo
UBND cấp xã trước 16h15 (qua các phương tiện như điện thoại, Zalo,…).
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TTTHCB, TTPVHCC;
- Lưu: VT, KGVX(HTHT).
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