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V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt
ứng dụng Bluzone và khai báo y tế điện tử

Kính gửi:
- Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố;
- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương, tỉnh đóng
trên địa bàn thành phố (Giao UBND các phường, xã gửi
Công văn này đến các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh
đóng trên địa bàn phường, xã);
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo
y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo
số liệu thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về kết quả thống kê ứng
dụng Bluezone có số điện thoại vào lúc 17h00’, ngày 03/8/2021, toàn thành phố
Bắc Giang có tổng số 82.930/174.229 thuê bao cài đặt Bluzone, đạt 47,59%.
Để đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và
phấn đấu đến ngày 31/8/2021 đạt chỉ tiêu 60% thuê bao cài đặt Bluzone trên địa
bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã tập trung
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố
Tiếp tục yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,
chiến sỹ lực lượng vũ trang trong thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone
và khai báo y tế điện tử cho mình và người thân. Cử người kiểm soát hoạt động
vào ra của trụ sở, hướng dẫn công dân có dùng smartphone (điện thoại thông
minh) đến giao dịch cài đặt Bluzone và quét mã QR tại các điểm check in. Kiểm
điểm trách nhiệm nếu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không thực
hiện nghiêm việc cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử.
2. Phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố
Tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa bàn yêu cầu tất cả giáo viên, nhân
viên, học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử.
Thông qua các kênh thông tin của nhà trường hướng dẫn học sinh có điện thoại
di động thông minh cài Bluezone, khai báo y tế điện tử và hướng dẫn cài đặt cho
người thân thông qua các lớp học trực tuyến.
3. Phòng Kinh tế thành phố
Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, cụm công nghiệp, các trung tâm thương
mại, chợ trên địa bàn thành phố quán triệt đến 100% lực lượng cán bộ, công
nhân triển khai cài đặt, sử dụng Bluezone và quét mã QR tại các điểm check in.
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả về BCĐ phòng, chống dịch
Covid 19 thành phố.
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4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố
Tiếp tục xây dựng tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng
của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19
nói chung và cài đặt Bluzone nói riêng trên hệ thống truyền truyền thanh từ thành
phố tới phường, xã; tuyên truyền lưu động, trực quan, trang thông tin điện tử, trang
truyền hình trên facebook, zalo… tập trung cao từ nay đến hết ngày 31/8/2021.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố
Tiếp tục phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng
dụng Bluezone. Có hình thức cụ thể triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và
nhân dân đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.
6. UBND các phường, xã
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn cài đặt
Bluzone thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, tuyên truyền
trực quan, mạng xã hội (zalo, facebook)…
- Quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị
phải tiến hành cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; thường xuyên liên lạc và
tuân thủ quét mã QR Code.
- Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội, các tổ Covid cộng đồng vào
cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đề nghị tất cả người dân có
điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng Bluezone. Phân công
phụ trách thôn, tổ dân phố tiếp tục rà soát, vận động, hướng dẫn cài đặt, sử dụng
ứng dụng Bluezone đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý.
7. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương, tỉnh
đóng trên địa bàn thành phố
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/6/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
thực hiện quán triệt. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của
đơn vị và công nhân trong doanh nghiệp cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo
y tế điện tử; hàng ngày thực hiện việc quét mã QR tại các điểm checkin của đơn
vị nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
8. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: theo dõi, đôn đốc tình hình
triển khai và tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- BCĐ phòng chống dịch Covid -19 TP;
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu: VT.
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