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trong phông, chong djch bnh
COVID-19.

KInh giri:
- Uy ban MTTQ\TN huyn;
- Các hi, doàn the huyn;
- Các phông, ban, dan vj;
- Uy ban nhãn dan các xä, thj trân;
- Hi Doanh nghip huyn.
Theo Cong van s 1054/STTTT-CNTT ngày 03/8/2020 cUa S& Thông tin
và Truyên thông ye vic tuyên truyên cài dt và sir dung üng diing phát hin tip
xüc gân trong phông, chông dch bnh COVID-19;
Ti'ng ding Bluezone là giãi pháp irng ding cong ngh Bluetooth näng
lucmg thâp BLE (Bluetooth low energy), giüp cãnh báo ngiRii dan nêu tiêp xüc
gân vâi ngithi nhim COVID-19 mt cách nhanh chóng, kjp thai, chInh xác. Các
din thoi thông minh (smartphone) duqc cài dt Bluezone Co the giao tip vi
nhau trong khoãng cách 2m, ghi nhn sir tiêp xüc gân. Nêu xuât hin ca bnh FO
ti dü lieu do ca quan Co thâm quyên nhp vào, h thông sê gcri den tt cà cac
smartphone trong cong dông Bluezone. Khi do, ljch sir tiêp xüc vâi ca bnh FO
së duçic Bluezone trên may phân tIch, so sánh. Nêu cO sir tthng khOp, img diing
s 1p tirc cành báo cho nguiñ dung có nguy cci lay nhiêm COVID- 19; Bluezone
cUng cO the giüp cành báo ngizO'i thuc nhóm F2 (tiêp xüc gân vâi Fl).
Dé gop phân tang cumg phOng, chông djch bnh COVID-19, Uy ban nhân
dan huyn dê nghj Uy ban Mt trn TQ\TN huyn, các hi, doàn the huyn và
yêu cau các phOng, ban, dan vj, UBND các xã, thj trân triên khai cong tác tuyên
truyên vic cài d.t va sir dicing i'ng ding nOi trên, ci the nhu' sau:
1. Các phông, ban, don vj; các hi, doàn th huyn và UBND các xã,
th1 trân:
- To chirc tuyên truyên, phô biên, huóng dan den can b, cong chüc, viên
chirc, nguôi lao dng, hoc sinh, sinh viên và dê nghj vn dng, tuyên truyén d
ngithi than biêt và tài cài dat, sr dçing üng dung Bluezone trén thiêt bj di dng
theo dja chi: https://www.bluezone.gov.vn; dông thôi vói vic khai báo y t
thu&ng xuyen trên 1r11g diing NCOVI hoc trang thông tin din tr
https ://tokhaiyte .vn
- Thrc hin vic kiêm tra ghi th,n vào ra ti dan vj; phô biôn, dé nghj các cá
nhân, to chüc den lien h cong tác biêt, cài d,t si'r dçing 1rng diing Bluezone.
- To chüc tuyên truyên, huâng dn sü dung rng dicing Bluezone ti các dim
Wifi cong cong, các bng quãng cáo ngoài tthi... thuc phm 'vi quãn l.
- Van phOng HDND-UBNID huyn, UBND các xã, thj trân dàng tài du?ng

lien kt (link) tài 1rng ding vâ tài 1iu hithng dn sü dng irng dung Bluezone
trên Cong thông tin din tir cüa huyn và các xà, th trân trong chuyên muc
tuyên truyên Phông, chông dch COVID-19 dê ngu1i dan biêt truy c.p và s1r
diing.
2. Phông Giáo diic và Dào to chi do các don vj trên dja bàn 4n dông,
hithng dn h9c sinh và phit huynh hçc sinh có din thoi di dng cài 1rng diing
Bluezone và tuyên truyên, 4n dng cài d.t cho ngixôi than.
3. Phông Van hóa-Thông tin:
- Yêu câu các nhà hang trên dja bàn huyn phô biên, khuyên nghj các khách
hang cài d.t irng diing Bluezone.
cho các co quan,
- Gri mâu t gap do S Thông tin-Truyên thông cung
don vj, UBNID các xã, thj trân tham khâo, sir diing dê phiic viii cong tác tuyên
truyên.
cap

4. Trung tam t, các co s khám, chita bnh hixng dn cho bnh nhân
ngu?i nhà cài dt Bluezone khi den khám bnh.

a

5. Trung tam Van hóa-Thông tin và Th thao: Tng cumg dua tin tuyên
truyên ye vic sir diing, các igi Ich mang 1i khi sir dung img dçing Bluezone va
trên h thông ba truyên thanh và các phuong tin truyên thông
djnh kr nhàc
khác dê dua thông tin den vói dông dâo nguñ dan, doanh nghip biêt dê s'ir
dicing.
lai

6. UBND các xã, thj trn phi hcp vâi Mt tr.n và các hi, doàn th cñng cp,
to trithng thôn, lang, to dan phô di trng nhà phát ti ro'i tuyên truyén, hithng dn
nguôi dan cài d.t và sir diing (theo yêu câu cüa B Thông tin và Truyên thông).
7. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam huyn, các hi, doàn th
huyn h trçl, tuyên truyên, phát dng phong trào cài dt và ho trg nguèi dan cài
i'rng diing Bluezone.
8. D nghj Hi Doanh nghip huyn ph bin, huóng dn cài dt 1mg
Bluezone cho các doanh nghip.
(Các tài

lieu

v hztó'ng dn s& dyng, tuyên truyn các doii vj truy cp tgi dja
chi: https://www. bluezone.gov. vn/tai-lieu)

Yêu cu các phông, ban, don vj và Uy ban nhân dan các xà, thj trn trin
khai, thçrc hin; dé nghj Uy ban Mitt trn To quOc Vit Nam huyn và các hi,
doàn the huyn phôi hçip thirc hin./.
No'inhân:
- Nhu trên;
- Lãnh dao UBND huyn;
- CVP, cac PVP;
-LinuVT,TH.
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