
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VHTT 

V/v cài đặt ứng dụng 

Bluezone và Smart Thanh 

Hóa  trong công tác phòng, 

chống dịch covid-19 trên địa 

bàn huyện. 

Thạch Thành, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Viễn thông Thạch Thành, Viettel Thạch Thành. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 

12075/UBND-CNTT ngày 01/9/2020 về việc Cài đặt ứng dụng Bluezone và 

Smart Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

Công văn số 1601/STTTT-CNTT ngày 08/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao số lượng người dùng cài 

đặt ứng dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm mục tiêu tăng cường giám sát, truy vết nguồn 

lây Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, kiểm soát 

dịch bệnh, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả; Chủ 

tịch UBND huyện Thạch Thành có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã; tuyên truyền 

qua các hình thức cổ động trực quan như: dán áp phích, phát tờ rơi, hướng dẫn 

tại các khu vực công cộng đông người qua lại, các khu chợ, khu trung tâm, nhà 

văn hóa, bộ phận Một cửa...; tuyên truyền lưu động đến từng ngõ, từng nhà về 

việc cài đặt ứng dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trên thiết bị di động để góp 

phần kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng đạt kết quả 

tốt nhất. 

2. Trưởng các phòng, ban; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin tuyên 

truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, 

đơn vị mình; mỗi CBCC, viên chức gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt ứng 

dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa trên thiết bị di động của mình và người 

thân trong gia đình.  

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các khối đoàn thể huyện phối hợp 

tăng cường tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, hội viên, đoàn 

viên, người lao động và nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone và Smart Thanh 

Hóa đối với bản thân và thành viên trong gia đình. 



2 

4. Các doanh nghiệp Viễn thông Thạch Thành, Viettel Thạch Thành tiếp 

tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhắn tin đến các thuê bao di động, bố trí 

cán bộ hỗ trợ khách hàng, người dân cài đặt các ứng dụng bằng tất cả các kênh 

như: trực tiếp, qua điện thoại, qua các hệ thống truyền thông CSKH của doanh 

nghiệp với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. 

5. Phòng Y tế vận hành, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch 

Covid-19, nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh 

trên địa bàn phục vụ công tác tuyên truyền và để người dân có cơ sở kiểm chứng 

số liệu, tránh việc lan truyền thông tin không chính xác gây hoang mang trong 

dư luận; đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND huyện những vấn đề vượt thẩm quyền.  

Chỉ đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh (kể cả các cơ sở ngoài công lập) 

yêu cầu nhân viên y tế, người lao động thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone và Smart Thanh Hóa; đồng thời, tuyên truyền cho bệnh nhân, người 

thăm, nuôi cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và Smart Thanh Hóa. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đình Tam 
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