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V/v triền khai tuycn truyền cài đặt 

ứng dụng Blue/one

Kính gửi: ủ y  ban nhàn dàn các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi trao đổi, thống nhất ý kicn với Bộ Y te VC việc tricn khai ứng dụng 
Bluczonc (sau đây gọi tat là Bluezonc) trôn phạm vi toàn quốc đc phục vụ công 
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đă xác định 
10 biện pháp tuỵên truyền để triền khai, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp 
thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Các cơ quan nhà nước vận dộng tuyên truyền phòng dịch, yêu cẩu toàn 
bộ cán bộ. công chức, viên chức, người lao dộng nếu có diện thoại thông minh thi 
phái cài đặt Bluezone. Cơ (Juan, đơn vị cừ người ghi nhặn các hoạt động ra vào 
trụ sớ, yêu cẩu mọi người đen làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.

2. Chính quyền cơ sờ, các tồ chức đoàn thể, tố dàn phố đi từng nhà phát tờ 
rơi tuyên truyền hướng dẫn người dản cài đặt và sử dụng.

3. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát động phong trào cài đật và hồ trợ 
người dàn cài Bluezone.

4. Các cơ sơ đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên có điện thoại di động 
thòng minh cài dặt cho minh vả cho người thân.

5. -Hiển thị thông báo dề nghị cài dặt Bluezone và thòng tin hướng dần cải 
đặt trên các kênh wifi công cộng, bến tàu xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao 
thòng vận tải. Khách du lịch đên địa bàn cân nhận được ngay thòng báo cài đặt 
Bluezone trên điện thoại.

6. Các nhả hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp,... trôn địa bàn phổ biến, 
khuyc’ii nghị khách hàng cải Bluezonc khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sỡ.

7. Triển khai nhắn tin trẽn Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đật 
Bluezone và định kỳ nhắc lại.

8. Tổ chức đưa tin và định kỳ nhấc lại nên các phương tiện truyền hình, 
phát thanh, các báo cùa dja phương.

9. Triền khai tuyên truyền dến người dân trên dịa bàn thông qua hệ thống 
truyền thanh cơ sờ (xã, phường) và định kỳ nhắc lại.

10. Triển khai hình ành tuyên truyền bản in và dán nơi cồng cộng, điểm 
đông người. Bản diện từ chiếu ờ các bảng điện từ trong thang máy và các địa 
điểm công cộng.
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Bộ Thòng tin và Truyền thông tràn trọng đè nghị ủy  ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chi đạo Sớ Thòng tin và Truyền thông phối hợp 
củng các Sờ, ban, ngành trực thuộc triền khai đồng loạt 10 giãi pháp nêu trôn.

Thời gian triền khai: từ ngày 01/8/2020.

Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyèn truyền được 
dăng tài trẽn https: //www ■ bluezone. uov■ vn/

Trân trọng./.
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