
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

  

                  Số:        
V/v sử dụng tài liệu tuyên truyền về  

cài đặt, sử dụng Bluezone để phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Hà Nội, ngày       tháng      năm 

 

 

               Kính gửi:   Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương 

    

Để tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong 

việc cài đặt, sử dụng Bluezone bảo vệ bản thân và cộng đồng phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, Cục Thông tin cơ sở gửi tài liệu và file âm thanh tuyên truyền 

thông điệp “Cài đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người” và 

“Cài đặt, sử dụng Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội” (tài liệu 

và file âm thanh gửi trên hệ thống văn bản quốc gia và hộp thư điện tử công vụ). 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống 

cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các 

phương tiện truyền thông khác trên địa bàn.  

 Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng (để b/c); 

- Cục Tin học hóa; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, CTH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

 

 

Lê Hương Giang 
 

 
 
 

 

 

 

 



NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN   

VỀ CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG BLUEZONE 

--- 

 

*Cài đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người 

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần cài đặt, 

sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để xác định một cách nhanh chóng 

và chính xác người tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. 

Khi đó, cơ quan y tế sẽ thực hiện cách ly những người tiếp xúc gần với người 

nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, không phải cách ly cả thôn, cả xã, cả huyện, 

cách ly hàng nghìn người. Những người không tiếp xúc gần với người nhiễm 

hoặc nghi nhiễm Covid-19 vẫn đi học, đi làm, lao động, sản xuất, kinh doanh 

bình thường.   

Để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình 

thường, mỗi người dân hãy tự giác cài đặt, sử dụng Bluezone, đồng thời hướng 

dẫn người tiếp xúc với mình cùng cài đặt, sử dụng Bluezone. Càng nhiều người 

cài đặt, sử dụng Bluezone thì hiệu quả kiểm soát dịch bệnh càng cao. 

 

*Cài đặt, sử dụng Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội 

Cài đặt, sử dụng Bluezone không chỉ để phòng, chống dịch Covid-19 hiện 

nay, mà còn có thể phòng ngừa những loại dịch bệnh lây nhiễm và nhiều vấn đề 

phức tạp khác trong xã hội mà chúng ta chưa lường trước được.  

Cài đặt, sử dụng Bluezone là việc làm thiết thực mà mỗi người dân cần 

thực hiện thường xuyên và lâu dài. 

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở 

kinh doanh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu người lao động, người sử 

dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng cài đặt, sử dụng Bluezone. 

Cán bộ thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố, khu dân cư tăng cường tuyên 

truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng Bluezone./. 
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