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TỈNH QUẢNG NAM 

  

Số:  4719 /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Quảng Nam, ngày    14   tháng  8  năm 2020 
 

V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên 

truyền, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Bluezone 

     

 Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về yêu cầu 

triển khai nhanh nhất việc tuyên truyền vận động để người dân có điện thoại thông 

minh cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020; Công văn số 4610/UBND-KGVX ngày 

11/8/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tính đến 

ngày 13/8/2020, số lượng cài đặt Bluezone trên địa bàn tỉnh mới có 235.792 người, 

chiếm 15,76% dân số, chưa đạt mục tiêu đề ra. (danh sách cài đặt Bluezone các địa 

phương đính kèm). 

Để đảm bảo đến ngày 20/8/2020, tối thiểu có 60% người dùng điện thoại 

thông minh trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, quán 

triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan cài đặt và 

sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh đang sử dụng; đồng thời, 

giải thích, vận động, hướng dẫn người thân trong gia đình, họ hàng, hàng xóm cùng 

cài đặt ứng dụng. 

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện yêu cầu, 

hướng dẫn những người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cài 

đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại của mình. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, 

thị trấn, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, Tổ "giám sát và tuyên truyền phòng, 

chống Covid-19 tại cộng đồng" đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn tất cả người 

dân có điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone.  

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CPVP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 
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