
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /STTTT-CNTT-BCXB 

V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone và 

tuyên truyền tài liệu phục vụ công tác Phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 

Điện Biên, ngày       tháng  8  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan báo chí tại tỉnh; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin và Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2242/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) phục vụ công tác Phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19); 

Thực hiện Văn bản số 732/TTCS  - TTTH ngày 03/8/2020 của Cục Thông 

tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về Tăng cường tuyên truyền Phòng, 

chống dịch COVID - 19 trên hệ thống thông tin cơ sở. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone và 

tuyên truyền tài liệu phục vụ công tác Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh cụ thể như sau: 

1. Về hướng dẫn cài đặt 

Ứng dụng Bluezone là ứng dụng nhằm phát hiện những người tiếp xúc 

gần với người nhiễm qua Smartphone (điện thoại thông minh) một cách nhanh 

chóng, chính xác góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch 

COVID-19.  

Để phối hợp, hỗ trợ công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ 

bản thân, cộng đồng, góp phần Phòng, chống dịch bệnh (Có hướng dẫn cài đặt 

gửi kèm theo) . 

2. Về công tác tuyên truyền  

2.1. Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trên các 

Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan mình và tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết, chủ động 

cài đặt và sử dụng ứng dụng.  

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

được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn.  

https://www.bluezone.gov.vn/


2.2. Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh cập nhật thông tin về dịch bệnh và tăng cường công tác tuyên truyền để 

cảnh báo tới người dân kịp thời, chính xác; tuyên truyền việc thực hiện cài đặt, 

sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, 

thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường sử dụng hệ thống thông 

tin cơ sở phát sóng 33 file âm thanh tuyên truyền về Phòng, chống dịch bệnh 

COVID -19 do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp. Các file được đăng tải 

tại: 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html 

Hoặc chuyên mục: Tài liệu tuyên truyền thông tin cơ sở, trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên: Dic.gov.vn 

2.4. Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 

Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình địa phương chỉ đạo, hướng dẫn 

và giám sát các Đài Truyền thanh cơ sở cấp xã, phường, thị trấn tuyên truyền 

các nội dung trên. 

Tham mưu cho UBND cấp huyện đặt liên kết đến website 

https://www.bluezone.gov.vn trên Trang thông tin điện tử của huyện để kết nối, 

hướng dẫn người dân tại địa phương cài đặt, tìm hiểu thông tin được thuận tiện.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động triển 

khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone (cập 

nhật số liệu đã cài đặt đến hết  ngày 10/8 về Sở Thông tin và Truyền thông  

trước 14h ngày 11/8), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Đầu mối phối hợp đồng chí Nguyễn Trọng Chiến, Trưởng phòng 

Công nghệ thông tin, điện thoại di động: 0904 756 585; Email: 

chiennt.stttt@dienbien.gov.vn; 

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

công tác tuyên truyền vào nội dung báo cáo hoạt động hằng tháng để Sở Thông 

tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND 

tỉnh. Đầu mối phối hợp liên hệ: Đ/c Nguyễn Cao Thương, Chuyên viên Phòng 

Báo chí - Xuất bản, SĐT: 0946 069 909; (0215) 3835 665. 

  Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh (để b/c); 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các đ/c Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm CNTT&TT (p/h); 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 

 

 

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/ChuyenMuc/1741/thong-tin-co-so.html
https://www.bluezone.gov.vn/


                            Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Bluezone  

 

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn 

hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần 

mềm Bluzone để tải về. 
  

 
 

Giao diện phần mềm trên CHplay 
  

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng 

sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng 

Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và 

bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên. 
  

 
Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một 

số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông 

tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người bạn 

tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay 

lập tức gửi thông tin đến bạn. 
  

 
Giao diện bên trong ứng dụng 

  

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận diện 

xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m sử 

dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp 

vào trong danh sách đã tiếp xúc. 
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