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Kính gửi: 

- Các Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; 

- Mặt trận Tổ quốc và Các tổ chức Chính trị, xã hội; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; 

- Báo Tây Ninh; 

- Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông. 

 

Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID–19 trong tình 

hình mới.  

Căn cứ Công văn số 475/TTH-VP ngày 24/4/2020 của Cục Tin học hóa – 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng 

Bluezone. 

“Ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử là giải pháp ứng dụng công 

nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone 

được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận 

sự tiếp xúc gần). Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập 

vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi 

đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có 

sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 

(tiếp xúc gần với Fl)”. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng  Bluezone – Khẩu trang điện tử như sau: 

1. Các Cơ quan, đơn vị: 



- Triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến, hướng 

dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone trên thiết bị di động; đồng thời, thực hiện phổ biến và vận động 

người thân, bạn bè (ít nhất 3 người) sử dụng smartphone cài đặt Bluezone. 

-  Triển khai cho đoàn viên, Hội viên của tổ chức mình cài đặt và sử dụng. 

-  Liên kết tải ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử: 

CH Play trên Android: 

https://apps.apple.com/us/app/bluezone/id1508062685?ls=1 

App Store trên iOS: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone 

2. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố 

- Triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến, hướng 

dẫn đến cán bộ, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone. 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông, với vai trò là lực lượng tiên phong ở 

tuyến đầu của phòng chống dịch, hỗ trợ triển khai chiến dịch tuyên truyền hình 

thành Cộng đồng Bluezoner trên cả nước. Đăng tài liệu và video hướng dẫn 

người dân tải ứng dụng và cài đặt để người dân được biết. (File nén Đính kèm 

hoặc liên kết rút gọn https://bit.ly/2W1YCQA tải tài liệu và Video tuyên truyền) 

3. Các doanh nghiệp Viễn thông 

- Khuyến khích thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di động đang hoạt 

động trên địa bàn tỉnh với thông điệp tuyên truyền: “Bạn đã cài ứng dụng Khấu 

trang điện tử Bluezone - Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng cho 3 người khác 

chưa? Cài đặt tại: www.Bluezone.vn  

(#Khautrangdientu #Bluezone 

#Baoveminh #Baovecongdong 

#Caicho3nguoi” 

- Đồng thời phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công nhân viên, người lao 

động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động; đăng tài liệu 

và Video hướng dẫn trên các bảng quảng cáo, panel của đơn vị (tải file tài liệu 

và video hướng dẫn tại liên kết rút gọn https://bit.ly/2W1YCQA) 

https://bit.ly/2W1YCQA
http://www.bluezone.vn/
https://bit.ly/2W1YCQA


(Gửi kèm thông tin tuyên truyền và Tài liệu hướng dẫn sử dụng Khẩu 

trang điện tử - Bluezone) 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 

hợp triển khai thực hiện các nội dung trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BCĐ phòng, chống dịch tỉnh (báo cáo); 

- Sở TTTT: BGĐ; các phòng và TT (thực 

hiện); 

- Lưu: VT.                                          

 

GIÁM ĐỐC 
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