
ƯBND HUYỆN PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VA ƯBND ' Đôc lạp - Tư do - Hanh phức

Số:c^ ỄỚ<>?A^-VHXH Phú Quốc, ngày ỒỈ/Ị tháng 8 năm 2020
V/v đẩy mạnh triển khai ứng dụng,

cài đặt ứng dụng Bluezone

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan cấp huyện;
- Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện nhận được
Công văn số 1119/ƯBND-KGVX ngày 19/8/2020 của ƯBND tỉnh về việc đẩy
mạnh triển khai ứng dụng, cài đặt ứng dụng Bluezone (có Công văn gửi kèm
theo).

Ngày 21/8/2020, Phó Chủ tịch ƯBND huyện Phạm Văn Nghiệp có ý kiến
chỉ đạo như sau:

- Giao Thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp huyện; Chủ tịch IJBND các
xã, thị trấn triển khai việc cài ứng dụng Bluezone đến cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn để phục vụ cho công tác phòng
chống dịch Covid-19.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện thông báo ý
kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch ƯBND huyện đến các đom vị biết, để thực hiện./.
Nơi nhện: CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;
- LĐVP, đ/c Thi;
- Lưu: VT, áttthỉA/^

■V^MạnhTniờng



ỦỴ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

Số:^/í^0/ƯBND-KGVX
V/v đẩy mạnh triền khai ứng

dụng, cài đặt ứng dụng Bluezone.

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày thảng ỹ năm 2020

- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành
cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sờ sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại
các cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và Công
văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến
nay ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ cỊuan chuyên môn đã ban hành nhiều văn bả:
chỉ đạo điều hành về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, phục vụ
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến ngày 16/8/2020, số người cài đặt ứng dụng Bluezone tí
Kiên Giang còn rất ít, khoảng 145.800 lượt tải và cài đặt ứng dụng Bluezone trề
các ứiiết bị di động thông minh trong toàn tỉnh, tương đương 13% dân số trưởng
thành (từ 15 đến 60 tuổi), thấp hơn trung bình cả nước đang là 19%.

Để đảm bảo mục tiêu đến ngày 20/8/2020, tối thiểu có 60% người dùng điện
thoại thông minh trên địa bàn tĩnh Kiên Giang cài đặt ứng dụng Bluezone, Chủ
tịch ƯBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Giám đốc (Thủ ti:ường) các Sở, ban, ngành
cấp tĩnh, Chủ tịch ƯBND^ các huyện, thành phố và Chủ tịch ƯBND các xã,
phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Trĩển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan,
đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh; đồng
thời hướng dẫn ỉđiách đến liên hệ công tác và người thân sử dụng ứng dụng này.

- Lãnh đạo. các doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tỉnh quán triệt 100% người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên
điện thoại thông minh đang sử dụng.

- Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông
dân phát động đoàn viên, thanh niên, hội viên việc tổ chức cài đặt và hướng dẫn
người dân nơi sinh sống cài đặt và sử đụng ứng dụng Bluezone.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sờ giáo dục và đào tạo
trên địa bàn yêu cầu giáo viên và học sinh, sinh viên có đỉện thoạĩ thông minh cải
đặt cho mình và cho người thân; đồng thời, tuyên truyền đến phụ huynh khuyến
khích cài đặt ứng dụng Bluezone cho mình và gia đình.



- Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải phổ biến,
thông báo cài đặt ứng dụng Bluezone tại các bến xe, bến tàu trên địa bàn tỉnh.

- Sở Du lịch hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sợ kinh doanh lưu trú,...
trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone Idii sử
dụng dịch vụ.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu
công nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn công nhân cài đặt ứng dụng Bluezone.

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, chỉ
đạo, phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang thường xuyên
cập nhật thông tin và tăng cường tuyên truyền vê phòng,^ chông dịch Coyid-19
cũng như việc cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân biết, thực hiện; phối hợp,
hỗ trợ và kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng Bluezone tại các địa phương trên
địa bàn tỉnh để nâng cao tỷ lệ cài đặt Bluezone theo khuyến nghị của Bộ Thông tin
và Truyền thông.

- Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chĩ đạo UBND cấp
xã, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền, có giải pháp nâng cao tỷ lệ cài
đặt ứng dụng Bluezone tại địa phưong theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà
để đề nghị và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Blue20ne. Đồng thời, ;
câu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cân nâng cao tinh thần chủ động, trách nhij
tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên.

Nhận được Công vàn này, yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh d(
ưên địa bàn tỉnh và Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố, Chủ tịch ƯBl
xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Giao Sở Thông tin và
Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, kiêm tra, tổng họp kêt quả ừiên ichai đê báo
cáo ƯBND tỉnh trước ngày 24/8/2020.7.1^^
Nơi nhận:

' Như trên;
TT.Tĩnh ủy;
TT. HĐND tinh;
CT, các PCT.UBND tỉnh;
LĐVP; P.KGVX, P.TH;
Lưu: VT, nvthanh, "HT'',

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TICH

Lâm Minh Thành

Ngượi ký: ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang
Email: ubnd@kiengiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Kiên Giang
Thời eiankv: 19.08.2020 15:22:20+07*00
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