
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

  

Số: 4248  /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Quảng Nam, ngày    28  tháng  7  năm 2020 
 

V/v triển khai ứng dụng CNTT 

trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 

        

 Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, theo đó việc ứng dụng công nghệ công tin đóng vai trò hết sức 

quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh yêu 

cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, 

phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone1 (ứng dụng truy vết) trên 

thiết bị di động 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố, 

UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone, từng cán bộ phải gương mẫu cài 

đặt cho mình và người thân. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Nam, 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cán bộ 

tại các điểm chốt chặn tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt ứng dụng 

Bluezone; triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài ứng 

dụng Bluezone; chỉ đạo tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tỉnh thông qua 

hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại.  

- Tỉnh đoàn Quảng Nam phát động phong trào cài ứng dụng Bluezone 

trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ người dân cài đặt. 

- Sở  Y tế chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm y tế hướng dẫn cho bệnh nhân 

và người nhà cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám bệnh. 

                                           

1 Cài ứng dụng: Bước 1: vào kho ứng dụng CHPlay(Androi) hoặc Appstore (ioS). 

Bước2: gõ từ khóa “Bluezone” trong mục tìm kiếm. Bước 3: chọn ứng dụng Bluezone rồi cài 

đặt. Bước 4: mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết. 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, các 

đơn vị lữ hành... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài Bluezone; 

đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo ngoài trời hỗ trợ 

tuyên truyền cho ứng dụng trên các màn hình quảng cáo ngoài trời. 

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị hàng không, đường sắt phổ 

biến hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho hành khách tại các sân bay, nhà 

ga, bến xe, bến bãi…  

- Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chỉ đạo triển 

khai cài đặt ứng dụng Bluezone đến các doanh nghiệp, các cụm công nghiệp, cơ 

sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, các chợ… trong lĩnh vực phụ trách. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn hướng 

dẫn học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài ứng dụng Bluezone 

và cài cho người thân.  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn vận 

động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên 

truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu 

vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn 

quản lý. 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone 

cho tất cả người lao động tại đơn vị mình. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công việc 

- Tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để lập lịch 

công tác, quản lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện phê duyệt 

văn bản thông qua tài khoản được cấp, chữ ký số. 

- Theo dõi và phân công công việc xử lý và trả hồ sơ của tổ chức, công 

dân trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

- Tích cực sử dụng hệ thống họp trực tuyến của tỉnh với 2 mô hình triển 

khai như sau: 

+ Mô hình 1 (điểm cầu - đa điểm cầu): để tổ chức cho các cuộc họp triển 

khai tại nhiều vị trí điểm cầu khác nhau. Mô hình này chủ yếu áp dụng đối với 

những cuộc họp có lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, đã thiết lập hạ tầng sẵn có trên 

cơ sở hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh. 

+ Mô hình 2 (điểm - điểm): để tổ chức cho các cuộc họp quy mô nhỏ, 

nhằm trao đổi công việc giữa các cá nhân, trao đổi thông tin không mật; trong đó 

tất cả các điểm kết nối đều là thiết bị điện tử cá nhân (laptop/điện thoại…) bằng 

các phần mềm hỗ trợ như Webex, Skype... 

- Sở Thông tin và Truyền thông bố trí cán bộ kỹ thuật, đường truyền hỗ 

trợ hoạt động cho các đơn vị. 
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UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX (Hậu). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 
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