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V/v phát động chiến dịch Tuần lễ
"Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào - cùng vào
cài đặt Bluezone"

KHẨN
Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh,
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước,
- Ban tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy,
- Ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc,
- Vinaphone Bình Phước, Viettel Bình Phước, Mobile Bình Phước.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại các cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là cuộc họp ngày
02/8/2020, trong đó có chỉ đạo “triển khai nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc việc cài
đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây
nhiễm”,
Góp phần nâng cao tỷ lệ trong cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh cài đặt phần mềm
truy vết người nhiễm vi-rút Cô-rô-na, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền,
phát động chiến dịch Tuần lễ "Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào - cùng vào cài đặt
Bluezone", cụ thể như sau:
1. Tổ chức “Tuần lễ ra quân” tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tầm quan
trọng của việc “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần - Bluezone” trên điện thoại thông
minh nhằm giảm thiểu lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, giúp mọi người ý thức
cao hơn về cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.
2. Thời gian phát động: Từ ngày 24/8-28/8/2020.
3. Thành phần tham gia sử dụng: Tất cả công dân đang sử dụng điện thoại thông
minh trên địa bàn tỉnh.
4. Thành phần tham gia hướng dẫn cài đặt: những cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên, công nhân viên chức, công dân khu dân cư trên địa bàn tỉnh (người đã cài đặt,
sử dụng sẽ tham gia hướng dẫn cho những người chưa biết).
5. Khẩu hiệu hành động chung: “NẾU BẠN THẬT SỰ QUAN TÂM ĐẾN SỨC
KHỎE BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG HÃY CÀI NGAY BLUEZONE".

6. Chịu trách nhiệm hành động:
- Lực lượng tuyên truyền: Toàn ngành Tuyên giáo và các đơn vị liên quan chú
trọng đẩy mạnh tuyên truyền tận khu dân cư bằng mọi hình thức phù hợp; đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch bệnh.
- Lực lượng tham gia hướng dẫn cài đặt: Tất cả đội hình tình nguyện của hệ
thống chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp cùng các kỹ thuật viên các doanh
nghiệp viễn thông trên toàn địa bàn tỉnh triển khai Tuần lễ cài đặt cho thành viên trong
cộng đồng đang sử dụng điện thoại thông minh theo phương châm “đến từng ngõ xóm,
từng gia đình”, đặt hiệu quả Tuần lễ hành động là ưu tiên.
7. Chịu trách nhiệm giám sát: Đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh, cán
bộ tổ, ấp khu dân cư báo cáo kết quả cụ thể theo hệ thống của MTTQ.
8. Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:
- Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng
dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm
kiếm.
- Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá,
Bộ TT và TT rồi cài đặt.
- Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu
chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài
đặt, chọn Bluetooth và bật lên.
- Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.
9. Tổ chức thực hiện: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố,
trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, chỉ đạo thực hiện việc cài đặt ứng
Bluezone đạt hiệu quả theo yêu cầu của Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- UBND tỉnh (để biết),
- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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