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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VHTT 

V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

Bluezone và Smart Thanh Hóa 

nhằm tăng cường kiểm soát dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Thạch Thành, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, Sở Thông 

tin và Truyền thông đã ra mắt ứng dụng Smart Thanh Hóa trên thiết bị di động 

dành cho người dân. Đây là một trong những kênh thông tin chính thống về tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các khai báo, tìm kiếm cơ sở y tế 

cho người dân. Trên ứng dụng này, người dân cũng có thể xem các thống kê, 

thông tin về dịch bệnh được cập nhật liên tục, các hướng dẫn cách phòng trách 

bệnh dịch hiệu quả và an toàn từ các chuyên gia y tế. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin 

và Truyền thông cũng đã giới thiệu ứng dụng Bluezone nhằm phát hiện những 

người tiếp xúc gần với người nhiễm qua smartphone một cách nhanh chóng, 

chính xác, góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19 

đang có những diễn biến hết sức phức tạp. 

Thực hiện Công văn số 1361/STTTT-CNTT ngày 02/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và Smart 

Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 

42/CT-UBND ngày 04/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện về thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới. 

Để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói 

chung và trên địa bàn huyện Thạch Thành nói riêng, UBND huyện Thạch Thành 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone: 

- Đối với điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android và iOS: người 

dùng mở ứng dụng CH Play hoặc AppStore trên thiết bị, sau đó tại phần tìm kiếm 

gõ từ khóa Smart Thanh Hóa (do nhà cung cấp ThanhHoa Province) và Bluezone 

(do Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp), bấm vào biểu 

tượng và thực hiện cài đặt ứng dụng. 

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Thanh Hóa tại địa chỉ http://stttt.thanhhoa.gov.vn/ (Mục Phòng chống virus Covid-19) 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/
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hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=5662 

2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các 

phòng, ban UBND huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã, 

thị trấn  cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone; từng cán bộ phải gương 

mẫu cài đặt cho mình và người thân. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo tới tất cả các trường học, cơ sở đào 

tạo trên địa bàn để giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh có điện thoại di động 

thông minh biết và cài ứng dụng Smart trên điện thoại của mình và người thân. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng thông báo đến các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn 

phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa, Bluezone cho hành khách 

di chuyển trên các phương tiện của doanh nghiệp. 

- Phòng Y tế thông báo đến các cơ sở y tế, khám chữa bệnh hướng dẫn cho 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa, Bluezone 

khi đến khám bệnh. 

- UBND các xã, thị trấn yêu cầu các cơ sở lưu trú, các nhà hàng, các đơn vị lữ 

hành, quán karaoke, internet, các công ty, cơ sở sản xuất...trên địa bàn phổ biến, 

khuyến nghị các khách hàng, người lao động cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa, 

Bluezone; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 

thường xuyên, liên tục trên hệ thống đài truyền thanh xã, trang thông tin điện tử, 

fanpage tuyên truyền của đơn vị; sử dụng các hình thức tuyên truyền cổ động trực 

quan như áp phích, tờ rơi tại các vị trí như Bộ phận Một cửa, Nhà sinh hoạt văn 

hóa, các địa điểm công cộng tập trung đông người trên địa bàn.... về việc sử dụng 

ứng dụng Smart Thanh Hóa, Bluezone cho Nhân dân được biết góp phần tăng 

cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 

tạp hiện nay. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và khối đoàn thể cấp huyện phối hợp với 

các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, thông tin, tuyên truyền, phát 

động phong trào tới cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện được biết và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa và 

Bluezone. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Ban chỉ đạo PCDB huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                 Nguyễn Đình Tam 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=5662
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