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V/v tăng cường cài đặt ứng dụng 

Bluezone và Smart Thanh Hóa 

để kiểm soát dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

         Kính gửi: 

 - Thủ trưởng Các phòng, ban, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

 - Giám đốc Trung tân Văn hóa, Thông tin, TT&DL; 

 - GĐ các DN Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn.  

                                   

 Thực hiện Công văn số 1492/STTTT-CNTT ngày 02/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc  tăng cường đôn đốc cài đặt ứng dụng app 

Bluezone và Smart Thanh Hóa góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

 Ngày 05/8/2020 UBND huyện đã ban hành Công văn 861/UBND-VHTT  

về việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa nhằm tăng 

cường kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên theo thống kê số liệu của Trung tâm 

CNTT&TT Thanh Hóa thì tính đến thời điểm này tỷ lệ người dùng cài đặt ứng 

dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh còn rất thấp ( chiếm khoảng 

8,68% dân số), theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, để kiểm soát tốt 

dịch Covid-19 ngoài cộng đồng, cần có khoảng trên 60% dân số trưởng thành 

được cài đặt ứng dụng app Bluezone. 

 Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc hỗ trợ phòng, chống dịch Covid 

- 19, Chủ tich UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng Các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đẩy 

mạnh thực hiện các nội dung sau:  

 1. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan đơn vị nâng cao nhận thức, gương mẫu cài đặt ứng dụng Smart 

Thanh Hóa và Bluezone, tuyên truyền cho người thân, gia đình và nhân dân thực 

hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone để kiểm soát 

dịch bệnh. 

 2. Đề nghị Liên đoàn Lao động,; Hội nông dân; Huyện đoàn; Hội liên hiệp 

phụ nữ huyện phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng 

Smart Thanh Hóa, Bluezone.  



 3. Trung tân Văn hóa - Thông tin, Thể thao và Du lịch tăng cường thời 

lượng tuyên truyền về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa, 

Bluezone và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện phát thanh, trang Trang thông 

tin điện tử đến đông đảo cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

biết để sử dụng. 

 4. UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh xã, và các hình thức tuyên truyền khác để vận động, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Smart Thanh Hóa, Bluezone đến các hộ dân trên địa bàn quản lý. 

  5. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone: Đối với 

điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS: Người dùng mở ứng 

dụng CH Play hoặc AppStore trên thiết bị, sau đó gõ tìm kiếm từ khóa Smart 

Thanh Hóa và Bluezone, chọn biểu tượng để cài đặt. Thông tin hướng dẫn cài đặt 

và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone được đăng tải chi tiết tại 

trang thông tin điện tử huyện Quan Sơn: http://quanson.thanhhoa.gov.vn 

  Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị 

có liên quan; các doanh nghiệp, đơn vị triển khai các nội dung trên, báo cáo kết 

quả triển khai theo (biểu mẫu gửi kèm) về UBND huyện qua phòng Văn hóa và 

Thông tin ( Email: tholv.quanson@thanhhoa.gov.vn)  trước ngày 13/8/2020 để 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 

 

  



MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI  

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart Thanh Hóa 

Tại: … ( Tên cơ quan, đơn vị) … 

(SL tính đến 17h00 ngày …/8/2020) 

STT Tên đơn vị Số 

VB 

triển 

khai 

 

(1) 

Số lượng 

tổ chức 

đơn vị 

triển 

khai 

(2) 

Số 

lượng 

CBCC, 

VC, 

NLĐ 

(3) 

Số lượng 

hộ gia 

đình, tổ 

dân phố đã 

triển khai  

(4) 

Số lượng 

thuê bao đã 

hỗ trợ nhắn 

tin hướng 

dẫn cài đặt  

(5) 

Số lượng 

tin, bản tin 

đã tuyên 

truyền việc 

cài đặt  

(6) 

1        

 

....................ngày……tháng…năm 2020 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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