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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sa Pa, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi :  

- UBMT Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc thị xã; 

- Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn; 

- Cổng thông tin điện tử thị xã ; 

- Hiệp hội du lịch Sa Pa; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Văn bản số 3886/UBND-VX ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng 

dụng Bluezone; Văn bản số 762/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2020 của Sở Thông tin 

Truyền thông về việc tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh vận 

động người dân cài đặt, sử dụng Bluezone. 

Từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn thị xã triển khai tuyên tryền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong 

đơn vị và Nhân dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng Bluezone. Tuy nhiên đến nay vẫn 

còn một số xã, phường chưa chủ động, quyết liệt triển khai nội dung này dẫn đến số 

lượng người dân cài đặt và sử dụng Bluezone trên địa bàn còn hạn chế. Cụ thể, đến 

sáng ngày 31/8/2020 toàn tỉnh Lào Cai đã có 89.194 người cài đặt ứng dụng 

Bluezone, trong đó thị xã Sa Pa xếp thứ 3 toàn tỉnh với 10.125 người cài đặt.  

Để phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng trong công trác phòng, chống dịch 

Covid-19 cần phải tăng tối đa, nhanh chóng số lượng người cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, 

phường triển khai một số nội dung cụ thể như sau :  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (như kính gửi): Tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong đơn vị, Nhân dân nơi cư trú sử dụng điện thoại di động 

thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. 

2. Trung tâm Văn hóa, TT-TT: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên hệ thống truyền thanh cơ sở, 

cụm loa thôn, tổ dân phố ít nhất 2 lần/1ngày nội dung tuyên truyền vận động người 

dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone (có file âm thanh và tài liệu gửi kèm). 
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3. Chủ tịch UBND các xã, phường: Chủ động, tích cực trong việc triển khai, 

sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân đang sử dụng 

điện thoại di động thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone. Phối hợp với 

các tổ chức, đoàn thể tại địa phương đặc biệt là với Thị đoàn Sa Pa, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để gia tăng số lượng người cài 

đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong Đoàn viên và trong Nhân dân. 

4. Đề nghị Thị đoàn Sa Pa: Triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể để để 

nhanh chóng nâng cao số lượng người cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluzone trong 

Đoàn viên thanh niên và trong Nhân dân. 

Căn cứ nội dung trên yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường triển 

khai, thực hiện để việc cài đặt và sử dụng Bluezone đạt hiệu quả cao./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy, UBND thị xã; 

- LĐVP, CV Vinh; 

- Lưu: VT, VHTT, CVMạnh. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Mạnh Hảo 

 

  



3 

 

 

 

 

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng: 

- Cùng cài đặt ứng dụng Bluezone, nếu có một người bị nhiễm Covid-19 

thì những người đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm trong 14 ngày trước đó sẽ 

sớm được thông báo và được cơ quan y tế hỗ trợ sớm nhất, tránh lây lan cho 

người thân, gia đình và cộng đồng. 

- Khi địa phương có trên 50% số người có điện thoại thông minh cài đặt 

ứng dụng Bluezone thì sẽ dễ dàng xác minh được người có tiếp xúc gần với 

người nhiễm Covid-19. Khi đó cơ quan y tế sẽ khoanh vùng chính xác hơn, 

phạm vi cách ly sẽ hợp lý hơn, không cần thiết phải cách ly hàng nghìn người 

như trước đây. 

- Để tránh hiện tượng bị cách ly nhầm, cách ly số lượng lớn, bảo vệ 

người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở kinh 

doanh, địa điểm công cộng tăng cường vận động người lao động, người sử 

dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone. 

- Năm học mới sắp đến, để không còn những “kỳ nghỉ học dài bất đắc 

dĩ”, các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học đề nghị phụ huynh học 

sinh và sinh viên cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. Bệnh viện là nơi có 

nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị bệnh nhân và người đến thăm, khám sức khỏe 

cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. 

- Hiện nay các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đang cùng với 

Đoàn Thanh niên và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở triển 

khai hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone tại các 

địa điểm tập trung và đến từng hộ gia đình, đề nghị người dân và các hộ gia 

đình hãy cùng hợp tác và ủng hộ. 

- Mỗi người dân hãy tự giác cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone cho 

mình và đề nghị người tiếp xúc với mình cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. 

Đây là hành động nhỏ, có ý nghĩa lớn, thiết thực góp phần hiệu quả phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Hãy cùng nhau nâng cao thứ hạng của tỉnh nhà trên 

bảng xếp hạng cài đặt ứng dụng Bluezone trong cả nước./. 
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