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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng
dụng hỗ trợ phát hiện tiếp xúc gần với
người nhiễm Covid-19 (Bluezone)

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Báo Phú Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 4028/UBND-KGVX ngày 02/8/2020 của UBND
tỉnh về việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19; Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin
và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.
Theo đó, Bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp
được Bộ TT&TT và Bộ Y tế cho ra mắt ngày 18/4/2020 nhằm cảnh báo nếu
người dùng đã tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, giúp giảm thiểu các
nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.
Để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
theo chỉ đạo của Bộ TT&TT và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề
nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở TT&TT, tuyên truyền
và triển khai một số nội dung như sau:
1. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị phải cài đặt ứng
dụng Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận người ra vào trụ sở, yêu cầu
mọi người đến làm việc phải cài đặt ứng dụng Bluezone.
2. UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố đến
từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền (Sở TT&TT gửi kèm tờ rơi điện tử), hướng dẫn
người dân cài đặt và sử dụng.
3. Đoàn Thanh niên CS.HCM, Hội LH Phụ nữ phát động phong trào đoàn
viên thanh niên, hội viên trong tổ chức mình cài đặt ứng dụng Bluezone và
hướng dẫn người dân nơi mình sinh sống cài đặt, sử dụng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh,
sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình
và cho người thân.
5. Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn Phú Yên triển khai nhắn tin
trên 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 cách cài đặt trên các
kênh wifi công cộng, bến xe, sân bay, bến cảng, phương tiện giao thông vận tải.
Khách du lịch khi đến Phú Yên cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone
trên điện thoại.
6. Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh phổ
biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ
hoặc ra vào trụ sở đơn vị.
7. Cơ quan báo chí đưa tin và định kỳ nhắc lại trên báo Phú Yên, Đài
PT&TH Phú Yên.
8. UBND các xã, phường, thị trấn triển khai tuyên truyền đến người dân
trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại; triển
khai tuyên truyền trực quan nơi công cộng, điểm đông người; trên bản điện tử
các địa điểm công cộng.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên
truyền và triển khai đồng loạt các giải pháp nêu trên. Thông tin chi tiết về ứng
dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại địa
chỉhttps://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu
Văn bản này thay cho văn bản số 913/STTTT-CNTT ngày 02/8/2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin
truyền thông để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo TU (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Phan Đình Phùng (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT(D).
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