
 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-BCVT 

Về việc cài đặt ứng dụng Bluezone 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày        tháng 8 năm 2020 

             Kính gửi: Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông 

(TT&TT) về việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

Đến nay trên địa bàn tỉnh mới đạt tỷ lệ khoảng 150.000/800.000 thuê bao điện 

thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, để tiếp tục đẩy mạnh việc cài đặt ứng 

dụng lan tỏa nhanh trong cộng đồng nhằm cảnh báo, hỗ trợ bảo vệ người dân,           

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau: 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, cộng tác viên chủ động cài đặt 

ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh cho mình và người thân trong thời 

gian sớm nhất; 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng của đơn vị về việc cài đặt ứng 

dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch tại các điểm giao dịch và trong 

quá trình chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ; 

- VNPT Vĩnh Phúc, Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc, Mobifone Vĩnh Phúc          

định kỳ cung cấp số liệu điện thoại thông minh sử dụng dịch vụ của đơn vị mình có 

cài đặt ứng dụng Bluezone trước 15h00’’ ngày thứ 06 hàng tuần cho Sở TT&TT để 

kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ TT&TT. 

Liên hệ phối hợp: Ông Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Bưu chính, Viễn 

thông, Sở TT&TT. Điện thoại: 096 6311 388. 

Sở TT&TT đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                        

- Như trên; 

- UBDN tỉnh (B/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTCNTT, CNTT, BCVT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 
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