
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng 

ứng dụng Bluezone 

 Lào Cai, ngày       tháng       năm 2021 

    

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Trường Chính trị tỉnh; Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo thông tin từ Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 

17h00 ngày 17/5/2021, số lượng người cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone ở Lào 

Cai là 113.317 người, tỷ lệ Bluezone có số điện thoại/dân số đạt 15,51%; tỷ lệ 

Bluezone có số điện thoại/số smart phone đạt 19,45%, xếp thứ 27/63 tỉnh/thành 

phố cả nước (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Để tăng số lượng người cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh 

nhằm phát huy tối đa hiệu quả của ứng dụng trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố: 

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc khai báo điện tử phục 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR Code theo văn bản chỉ đạo số 

1969/UBND-VX ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường ứng dụng 

CNTT trong phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt, tuân thủ 

việc quét mã QR Code khi ra/vào trụ sở cơ quan và đến các điểm công cộng. 

b) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt 

ứng dụng Bluezone và tuân thủ việc quét mã QR Code tại các điểm công cộng, 

trọng tâm là: 

- Mỗi người dân có thể cài ứng dụng Bluezone trên điện thoại nhằm bảo vệ 

mình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus, cùng chung tay 

phòng, chống dịch Covid-19.   

- Hiện nay, có thể khai báo y tế trực tuyến trên ứng dụng phát hiện tiếp xúc 

gần Bluezone. Sau khi kê khai, thông tin dữ liệu sẽ được cập nhật về các trung tâm 

chống dịch và cơ quan y tế của Việt Nam để được quản lý một cách nhanh chóng 

và chính xác nhất. Bluezone cũng được bổ sung các tính năng, như: gửi phản ánh, 

giúp người dân phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng về các trường hợp có 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19; tính năng check mã QR để người dân có thể check-

in, check-out tại các địa điểm công cộng và giám sát tiêm chủng. 



2 

 

- Tuyên truyền cài đặt, sử dụng Bluezone để không phải cách ly nhiều người. 

Việc cài đặt, sử dụng Bluezone có thể giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội, đây là 

việc làm thiết thực mà mỗi người dân cần thực hiện thường xuyên và lâu dài. 

- Việc khai báo y tế tự nguyện toàn dân sẽ giúp các cơ quan quản lý có thể 

kiểm soát tối đa dịch Covid-19 và đưa ra các biện pháp phòng, chống một cách chủ 

động. 

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân 

qua hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, tổ dân phố (phát bản tin hàng ngày và định 

kỳ nhắc lại); tuyên truyền cổ động trực quan tại điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn 

hóa, các điểm công cộng,… 

2. Ủy ban bầu cử các cấp quán triệt, chỉ đạo triển khai việc hướng dẫn sử 

dụng, khai báo y tế bằng QR Code tại các đơn vị bầu cử và đến toàn bộ cử tri. 

Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code, hướng dẫn cài đặt, khai báo y tế điện tử 

và quy định về quét mã QR Code tại các điểm bỏ phiếu bầu cử. 

3. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế điện tử bằng bằng mã QR Code; 

thường xuyên đăng tải, cập nhật, hướng dẫn người dân thực hiện trên các kênh 

thông tin mạng xã hội chính thống của tỉnh. 

Căn cứ nội dung trên, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương 

triển khai thực hiện. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc cài đặt 

ứng dụng Bluezone, tạo mã QR Code tại công sở và các điểm công cộng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Tin học  hóa - Bộ TT&TT; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Ủy ban bầu cử các cấp; 

- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các CQ báo chí TW thường trú tại tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TCHC, TH1, BBT1, VX(1,2). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trịnh Xuân Trường 

 



Phụ lục 

THỐNG KÊ SỐ BLUEZONER TỈNH LÀO CAI NGÀY 17/5/2021 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VX ngày      /    /2021 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

TT Địa phương 
Số Bluezoner có 

số điện thoại 

Tổng 

smartphone 

Tỷ lệ (%) số 

Bluezoner/ số 

smartphone 

1 Huyện Bát Xát             9.268  58.776          15,77  

2 Huyện Bảo Thắng           14.415  76.179          18,92  

3 Huyện Bảo Yên           10.433  56.449          18,48  

4 Huyện Bắc Hà             6.934  40.457          17,14  

5 Huyện Mường Khương             5.317  38.757          13,72  

6 Huyện Si Ma Cai            2.950  21.019          14,03  

7 Huyện Văn Bàn             9.264  60.792          15,24  

8 Thành phố Lào Cai           30.211  102.826          29,38  

9 Thị xã Sa Pa           11.959  51.833          23,07  

./. 
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