
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng  

ứng dụng Bluezone  

  

 

 

Kính gửi: 

-  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

-  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

-  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 893/UBND-KGVX ngày 30/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới tại Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể, địa phương quan tâm phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc, các đơn vị, doanh 

nghiệp, các thành viên, hội viên thuộc phạm vi, địa bàn quản lý cài đặt, sử dụng 

ứng dụng Bluezone; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến cơ quan, đơn vị liên hệ 

làm việc biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone bằng hình thức phù hợp. 

2. Tỉnh đoàn Khánh Hòa tiếp tục triển khai phong trào đoàn viên, thanh 

niên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng 

dụng, sử dụng Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng 

dụng Bluezone đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ 

sở (xã, phường). 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực 

thuộc tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone. 

- Đề nghị các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 

tuyên truyền, vận động khách hàng khi sử dụng dịch vụ hoặc ra vào trụ sở thực 

hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. 

4. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện cài đặt, sử dụng 

ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. 
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5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo tiếp tục tuyên truyền, 

vận động giáo viên, học sinh có điện thoại di động thông minh cài đặt, sử dụng 

ứng dụng Bluezone cho mình và người thân.  

6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị vận tải tiếp tục tuyên truyền 

cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone tại sân bay, bến xe, bến tàu và trên các 

phương tiện giao thông vận tải với hình thức phù hợp; vận động hành khách đến 

địa bàn tỉnh cần thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19.  

7. Thông tin về Đường dây nóng 1800 6132 đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh. 

Đường dây nóng 1800 6132 là Tổng đài của Tổ thông tin đáp ứng nhanh - 

Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, được thiết lập để tiếp nhận 

thông tin về nguy cơ lây nhiễm Covid-19, hỗ trợ truy vết, khoanh vùng, dập 

dịch. Người dân có thể gọi đến Đường dây nóng 1800 6132 để cung cấp thông 

tin trong các trường hợp sau: Nghi ngờ mình hoặc người thân trong gia đình đã 

nhiễm Covid-19; bản thân tiếp xúc gần với F0, F1, F2; biết người vượt biên trái 

phép hoặc người đi từ vùng tâm dịch về nhưng không cách ly; biết một sự kiện 

đông người có nguy cơ lây nhiễm; các nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khác… 

8. Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền 

được đăng tải tại địa chỉ: https://www.bluezone.gov.vn/. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa 

phương quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Tin học hóa (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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Danh sách gửi Công văn:  

I Các Sở, ban, ngành của tỉnh VBĐT 

II Các đoàn thể của tỉnh  

1 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 
02 Ngô Quyền, Nha Trang, 

2 Liên đoàn Lao động tỉnh VBĐT 

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh VBĐT 

4 Tỉnh đoàn VBĐT 

5 Hội Nông dân tỉnh 02 Ngô Quyền, Nha Trang 

6 Hội Cựu chiến binh tỉnh 15A Yersin, Nha Trang 

III UBND các huyện, TX, TP VBĐT 
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