
UBND TỈNH BẮC KẠN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:               /STTTT-CNTT 

V/v đề nghị triển khai, tuyên truyền ứng 

dụng Bluezone trong phòng, chống dịch 

Covid -19 trên địa bàn tỉnh. 

            Bắc Kạn, ngày       tháng 8 năm 2020 

  

 

Kính gửi:   

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

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị ttrấn; 

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/08/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; 

Công văn số 4482/UBND-VXNV ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.  

Để góp phần trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện  một số 

nội dung sau: 

1. Thông tin về ứng dụng Bluezone:  

- Bluezone có tên đầy đủ là "Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone” trên 

các điện thoại thông minh (smartphone) do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế 

triển khai xây dựng và phát triển dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

- Về cơ chế hoạt động: Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE năng 

lượng thấp tiết kiệm pin (Bluetooth Low Energy).  

Khi 2 thiết bị cùng dùng Bluezone có sự tiếp xúc gần (trong khoảng cách 
2m), hai thiết bị sẽ tự ghi nhận sự "tiếp xúc" này vào nhật ký. Nếu phát hiện ra 

một người nhiễm Covid-19 (F0), dữ liệu của người nhiễm bệnh đó sẽ được nhập 

lên trên hệ thống, từ đó chuyển xuống tất cả các thiết bị đang sử dụng. Ứng dụng 

Bluezone trên máy sẽ so sánh dữ liệu của F0 với lịch sử tiếp xúc được ghi nhận 

từ trước. Nếu phát hiện thiết bị đã từng tiếp xúc với F0 trong thời gian đủ lớn, hệ 

thống sẽ báo cho người sử dụng về nguy cơ có thể lây nhiễm bệnh (F1). 

Những nội dung cơ bản khác liên quan đến ứng dụng, đơn vị có thể tham 

khảo tại website của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://mic.gov.vn/) hoặc 

website chính thức của ứng dụng Bluezone (https://www.bluezone.gov.vn/). 

 

2. Ý nghĩa của việc cài đặt ứng dụng Bluezone: 

https://mic.gov.vn/
https://www.bluezone.gov.vn/


Theo Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, cho đến nay Bluezone là phần 

mềm truy vết hiệu quả nhất. Phần mềm này kết hợp với phần mềm khai báo khác 

đang hoạt động ở Việt Nam sẽ trở thành hệ sinh thái với độ truy vết rất cao. Việt 

Nam có khoảng 75-80 triệu người trưởng thành đang dùng điện thoại di động, 

nếu khoảng 60% số người (tương đương 45-50 triệu người) cài đặt Bluezone thì 

phần mềm sẽ hiệu quả. Do đó, cần tuyên truyền sâu rộng để số lượng người dùng 

cài đặt ứng dụng càng lớn thì hiệu quả trong công tác phòng chống dịch sẽ càng 

mạnh mẽ hơn. 

3. Hướng dẫn cài đặt: 

Ứng dụng Bluezone đã được cung cấp trên hệ thống AppStore (với hệ điều 

hành IOS) và CHPlay (với hệ điều hành Androind). Người dùng chỉ cần truy cập 

các hệ thống trên, tải về và cài đặt ứng dụng có tên Bluezone. Link tải như sau: 

- Trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone 

- Trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685 

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập 

vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. 

4. Triển khai tuyên truyền về ứng dụng Bluezone: 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone với những nội dung như sau: 

4.1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh: Triển khai vận động tuyên truyền 

phòng dịch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người 

lao động thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân nếu có điện thoại thông 

minh thì phải cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị, địa phương 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. Đăng tải các tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên 

Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. 

4.2. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tổ chức đưa tin 

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

dân biết, cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động (www.Bluezone.gov.vn) 

4.3. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai nhắn tin trên 

Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại; hiển 

thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các 

điểm wifi công cộng. 

 4.4. UBND các huyện, thành phố: 

- Đẩy mạnh triển khai vận động tuyên truyền phòng dịch, yêu cầu toàn bộ 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, 

địa phương và người dân nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone. 

Cơ quan, đơn vị, địa phương 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.  

- Đăng tải tài liệu hướng dẫn trên Cổng /Trang thông tin điện tử huyện, 

thành phố. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone
https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685
http://www.bluezone.gov.vn/


- Thường xuyên phát Clip hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên màn 

hình Tivi tại bộ phận một cửa; 

-Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan và các hình thức 

tuyên truyền khác đến từng thôn, bản để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng 

dụng Bluezone. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn 

thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại.  

4.5. Đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh: Phát Clip hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên màn hình Tivi tại 

phòng giao dịch của đơn vị. 

Với nội dung trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện để hoạt động cài đặt và sử dụng 

ứng dụng Bluezone có hiệu quả trên địa bàn tỉnh./.  

 

Nơi nhận:. 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng CNTT; 

- Trung tâm CNTT&TT. 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị không có TD Office; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

 

Lô Quang Tuyến 
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