
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-BCXB 

V/v phối hợp thực hiện công tác hướng dẫn, 

tuyên truyền, cài đặt Bluezone  

trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng 8  năm 2020 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về đẩy mạnh 

tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh; 

Thực hiện văn bản số 2242/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác Phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; Văn bản số 2363/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về 

đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, việc triển khai ứng dụng “Phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua theo dõi, rà 

soát, đến ngày 18/8, Điện Biên vẫn là một trong 05 tỉnh có tỷ lệ số người cài đặt 

Bluezone thấp nhất trong cả nước (mới đạt 41.177 người cài đặt, chiếm 6,88% dân số).  

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ cài đặt Bluezone 

đảm bảo đạt tỷ lệ 60% trở lên người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh 

được cài đặt ứng dụng Bluezone theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

1. Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh và các cơ quan có Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp triển khai giải pháp 

tuyên truyền trên báo điện tử, Cổng/Trang thông tin điện tử như sau: 

Cuối mỗi tin, bài liên quan đến Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên báo điện 

tử, Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp đặt khẩu hiệu “HÃY CÀI ĐẶT Bluezone 

ĐỂ BẢO VỆ MÌNH, BẢO VỆ MỌI NGƯỜI” và nhúng box/link vào từ “Bluezone” 

đến hướng dẫn cài đặt Bluezone đến trang https://www.bluezone.gov.vn/; 

Ví dụ: Bài viết: https://m.mic.gov.vn/Pages/tintuc/143958/Phat-hien-82-

truong-hop-F1-F2-tai-Ha-Noi-da-Nang-nho-Bluezone.html 

      Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp Viễn thông tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Các cơ quan có Cổng/Trang thông tin điện tử tổng hợp. 
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2. Yêu cầu các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh (Viettel Điện Biên, 

Viễn thông Điện Biên, Mobiphone Điện Biên,…) 

 Chủ động tích cực tuyên truyền, cử nhân viên đến các cơ quan, đơn vị và địa 

bàn dân cư trong toàn tỉnh hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các 

đoàn thể chính trị xã hội tại các địa phương trong tỉnh: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

2242/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 và văn bản số 2363/UBND-KGVX ngày 

14/8/2020. 

- Tạo điều kiện để nhân viên của các doanh nghiệp Viễn thông tỉnh (Viettel Điện 

Biên, Viễn thông Điện Biên, Mobiphone Điện Biên…) hỗ trợ, cài đặt ứng dụng 

Bluezone trên điện thoại thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân trên địa bàn; nhằm đảm bảo tăng tỷ lệ số lượng người được cài đặt ứng 

dụng Bluezone theo yêu cầu đã đề ra, nhằm đẩy mạnh công tác Phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.  

 Nhận được văn bản này đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, chủ 

động triển khai, thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Lê Văn Quý-PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Phòng PA03- Công An tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, CNTT, BCVT, BCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Hùng Cường 
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