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Số:         /KH-UBND 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Hoài Nhơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện đẩy mạnh cài đặt, sử dụng  

ứng dụng Bluezone trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 

Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, 

đến ngày 08/7/2021, thị xã Hoài Nhơn có 24,6% người cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone trong tổng số dân số có điện thoại thông minh (32.131/130.804). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone để nhanh 

chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã 

Hoài Nhơn ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone 

trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao số người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone nhằm hỗ trợ 

công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp cần thiết một cách nhanh 

chóng, chính xác, góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch 

Covid-19; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, 

cộng đồng xã hội, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực 

hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương. 

- Việc triển khai cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, huy động các cấp, các 

ngành và toàn xã hội tham gia. Phấn đấu đến 30/9/2021, toàn thị xã có trên 60% 

người dùng điện thoại thông minh được cài đặt ứng dụng Bluezone; trong đó, 

đến khi hoàn thành giãn cách xã hội (hết ngày 18/7/2021), 100%  đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thị xã, xã, 

phường phải tiến hành xong việc cài đặt, sử dụng. 

- Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone được thực hiện đồng thời với 

các hình thức khai báo y tế điện tử. 

2. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

2.1. Nội dung tuyên truyền 

Bluezone là sản phẩm tập hợp trí tuệ từ nhiều nhóm phát triển của các 

doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam gồm: Memozone, VNPT, MobiFone và 

BKAV. Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau trong 

khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ liệu do cơ 

quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong 

cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được Bluezone trên máy 

phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho 

người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể giúp cảnh 
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báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1). Bluezone có 05 đặc trưng quan 

trọng: Bảo mật về dữ liệu, không thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng, ẩn 

danh, minh bạch, không tốn pin. 

Mạng lưới người dùng Bluezone càng lớn, Bluezone hoạt động càng hiệu 

quả, cộng đồng càng được bảo vệ tốt hơn. Nếu mỗi người dân sử dụng 

smartphone cài đặt Bluezone cho mình và 3 người khác thì chỉ sau nửa tháng, tất 

cả người dùng smartphone ở Việt Nam sẽ được bảo vệ.  

Để Bluezone hoạt động hiệu quả, điện thoại phải luôn luôn bật Bluetooth. 

Tuy nhiên Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE năng lượng thấp tiết 

kiệm pin (Bluetooth Low Energy), nên người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng. 

Bluezone chỉ tiêu thụ khoảng 10% năng lượng pin nếu sử dụng cả ngày. 

2.2. Hướng dẫn cài đặt 

Hướng dẫn đăng ký địa điểm kiểm dịch; cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone được gửi kèm theo Kế hoạch này. 

2.3. Giải pháp thực hiện 

a. Tăng cường các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến tài liệu cài 

đặt trên các phương tiện truyền thông, bảng thông báo, các tổ, nhóm, phương tiện 

mạng xã hội (Facebook, Zalo, trang thông tin điện tử, văn phòng điện tử,…). 

Lưu ý: Ứng dụng Bluezone chỉ phát huy hiệu quả khi được duy trì sử dụng, 

chạy ứng dụng thường xuyên. 

b. In ấn, dán các hướng dẫn tóm tắt cài đặt Bluezone đồng thời với khai báo 

y tế điện tử, quét mã QR code tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế, chốt kiểm 

soát, chợ, nhà văn hóa thôn, khu phố, các bảng thông báo cộng đồng,…; photo tài 

liệu hướng dẫn gửi đến người dân, hộ gia đình. 

c. Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - 

xã hội trên địa bàn thị xã 

Chủ tịch UBND thị xã giao Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND 17 xã, 

phường quán triệt thực hiện nhiệm vụ bắt buộc trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ 

quan, đơn vị phải tiến hành cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên số điện thoại 

thường xuyên liên lạc và tuân thủ quét mã QR Code. Nếu phát hiện trường hợp 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị là đối tượng 

F0, F1, F2 mà chưa cài đặt Bluezone thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã. 

d. Chỉ tiêu, tiến độ thực hiện 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện đảm bảo 

chỉ tiêu và tiến độ, cụ thể như sau: 

- Đợt 1, từ ngày triển khai kế hoạch đến ngày 19/7/2021 (trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 3/7/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định):  
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+ 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn 

vị hoàn thành việc cài đặt và sử dụng Bluezone. 

+ Phấn đấu hoàn thành ít nhất 40% người dùng điện thoại thông minh trên 

địa bàn xã, phường được cài đặt ứng dụng Bluezone. 

- Đợt 2, từ 20/7/2021 – 20/8/2021: Phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% người 

dùng điện thoại thông minh trên địa bàn các xã, phường được cài đặt ứng dụng 

Bluezone. 

- Đợt 3, từ 21/8/2021 – 20/9/2021: Phấn đấu hoàn thành ít nhất 60% người 

dùng điện thoại thông minh trên địa bàn xã, phường được cài đặt ứng dụng 

Bluezone. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của thị xã  

 Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone phù hợp. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tại cơ quan, đơn vị mình hoàn thành cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân 

thủ quét mã QR Code; dán mã QR Code trước cơ quan làm việc (nơi dễ nhận 

thấy nhất) và cử người ghi nhận các hoạt động quét mã QR code, yêu cầu mọi 

người đến làm việc cài đặt và sử dụng ứng dụng.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo số liệu về UBND thị xã để theo dõi, chỉ 

đạo; đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm đạt yêu cầu đề ra. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên địa bàn thị xã 

Yêu cầu công chức, viên chức, giáo viên, học sinh (có điện thoại thông minh) 

thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và cài đặt cho người thân. 

4. Phòng Y tế  

Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thị xã hướng dẫn cho bệnh 

nhân và người nhà thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone khi đến 

khám, chữa bệnh tại cơ sở mình.   

5. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

Cử người hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà thực hiện việc cài đặt, sử 

dụng ứng dụng Bluezone khi đến khám, chữa bệnh tại cơ sở mình 

6. Phòng Quản lý đô thị  

Chỉ đạo các đơn vị vận tải phổ biến, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone 

cho tài xế, phụ xe, hành khách tại nhà ga, bến xe…; cập nhật hướng dẫn lên các 

màn hình, cổng chào của thị xã để mọi người dân biết, thực hiện việc cài đặt, sử 

dụng ứng dụng Bluezone. 

7. Phòng Kinh tế 

 Triển khai kế hoạch này đến các cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý, 

đảm bảo 100% người lao động tại các cụm công nghiệp có điện thoại thông 

minh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone. 
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8. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao 

Tăng cường đưa tin tuyên truyền về việc sử dụng ứng dụng Bluezone và 

định kỳ hằng ngày nhắc lại trên sóng phát thanh; tăng cường các hình thức 

hướng dẫn trực quan qua panô, áp phích, xe tuyên truyền lưu động để thông tin 

rộng rãi đến Nhân dân biết, thực hiện. 

9. UBND các xã, phường  

Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội trong xã, phường, các tổ Covid 

cộng đồng vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng” để phát tài liệu hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông 

minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng Bluezone. Chỉ đạo bộ phận liên quan tạo mã 

QR Code tại các điểm công cộng, chợ dân sinh, khu dân cư, các điểm may gia 

công… trên địa bàn đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng. 

Tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các 

hình thức trực quan, loa lưu động và định kỳ nhắc lại; in, photo tài liệu hướng 

dẫn cài đặt, sử dụng tại trụ sở cơ quan, đơn vị, chốt kiểm soát, trạm y tế, Nhà 

văn hóa, các điểm công cộng trên địa phương mình. Phân công công chức phụ 

trách thôn, khu phố; triển khai các hình thức vận động, hướng dẫn cài đặt, sử 

dụng ứng dụng Bluezone đến các hộ gia đình trên địa bàn quản lý. 

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy, Văn phòng Thị ủy 

 Triển khai hướng dẫn đến các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc yêu cầu toàn bộ 

đảng viên thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và hướng dẫn người thân 

thực hiện, hoàn thành đến ngày 18/7/2021.  

11. Đề nghị UBMTTQVN thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã  

Phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng 

Bluezone. Có hình thức cụ thể triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, Nhân 

dân đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; giao chỉ tiêu cụ thể đến các 

hội đoàn thể trực thuộc và đảm bảo chỉ tiêu đề ra, đảm bảo đến ngày 20/9/2021 

ít nhất 60% hội viên, đoàn viên thực hiện cài đặt và sử dụng thành thạo.  

12. Đề nghị Thị đoàn 

Tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cài đặt, sử 

dụng Bluezone; thành lập và chỉ đạo các cơ sở Đoàn thành lập Đội Thanh niên 

xung kích “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” khắp các ngõ ngách, 

đặc biệt các khu dân cư, nơi tập trung đông người để cung cấp thông tin, hướng 

dẫn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho người dân. 

13. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã 

 Phát động phong trào cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, có hình thức hỗ 

trợ tất cả đoàn viên trong tổ chức mình và người lao động tại các doanh nghiệp 

cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ việc quét mã QR code.  

14. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thị xã 

Tham mưu, đề xuất cấp trên hỗ trợ nhắn tin, thông báo cài đặt ứng dụng 

Bluezone trên điện thoại đến người dân trong thị xã và định kỳ nhắc lại để mọi 

người biết, quan tâm và thực hiện. 
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15. Lưu ý 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân cài đặt, sử dụng 

ứng dụng Bluezone và phải tuân thủ quét mã QR Code tại các địa điểm có treo 

(dán) mã QR Code. 

16. Thời gian báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) vào các mốc thời gian: 

Đợt 1, báo cáo vào ngày 20/7/2021. 

Đợt 2, báo cáo vào ngày 21/8/2021. 

Đợt 3, báo cáo vào ngày 21/9/2021. 
 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng 

Bluezone trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan, Chủ tịch UBND các xã phường triển khai, thực hiện đạt kết quả. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về vấn đề cài đặt, sử 

dụng ứng dụng đề nghị liên hệ về Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã (SĐT: 

0919485114) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở TT và TT tỉnh; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- CT, các Phó CT. UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp); 

- BCĐ PCD Covid-19 thị xã;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TX; 

- Các trường THPT trên địa bàn TX; 

- Các DN viễn thông trên địa bàn TX; 

- UBND 17 xã, phường. 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
 

Trần Hữu Thảo 
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(UBND XÃ, PHƯỜNG,……) 

  

Số:         /……… 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thống kê Bluezoner (người cài đặt ứng dụng Bluezone) 

(Đợt …..) 

 

Đối với UBND các xã, phường: 

        

 STT  
 Xã, 

phường 

Số địa điểm 

đăng ký 

điểm kiểm 

dịch (có 

treo, dán 

mã QR 

code) cụ 

thể (chợ, 

nơi tập 

trung đông 

người…) 

Dân 

số  

Tổng số 

người 

dân có 

smart 

phone  

Số 

Bluezoner 

có số điện 

thoại 

Tỷ lệ % 

Bluezoner 

có số điện 

thoại/ dân 

số 

Ghi 

chú 

        

 

  Đối với các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể thị xã: 

 

STT 

Tên  

phòng, 

ban, 

ngành, hội, 

đoàn thể 

Tổng số 

CB, CC, 

VC, 

người lao 

động 

Tổng số 

CB, CC, 

VC, người 

lao động có 

smart 

phone  

Số 

Bluezoner 

có số điện 

thoại 

Tỷ lệ % 

Bluezoner có số 

điện thoại/ Tổng 

số CB, CC, VC, 

người lao động 

Ghi 

chú  

       

 

UBMTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo thêm về kết 

quả công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của đơn vị mình (hình thức triển khai, số lượng 

đoàn viên, hội viên, người lao động được hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng 

Bluezone…). 

 
Nơi nhận: 

- -UBND thị xã (b/c); 

- -Phòng VH và TT (T/hợp); 

- -Lưu VT. 

TM. …… 

(Ký, đóng dấu) 

 



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BLUEZONE  

TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH 

 

BƯỚC 1: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 

1. Đối với điện thoại ANDROID (SANSUNG, LG, XIAOMI, OPPO, 

VSMART….) truy cập vào ứng dụng “CH Play”. 

2. Đối với điện thoại IPHONE truy cập vào ứng dụng “App Store”. 

3. Trên ô tìm kiếm, tìm ứng dụng “Bluezone”  

 

 

4. Bấm “CÀI ĐẶT” để cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 

 

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP VÀO ỨNG DỤNG 

1. Mở ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị di động 

2. Nhập số điện thoại vào ô text 

3. Nhận mã OTP gửi về số điện thoại và nhập vào ô mã xác thực OTP 

4. Chạm vào Xác nhận thông tin để đăng nhập thành công vào hệ thống 

 

BƯỚC 3: KHAI BÁO Y TẾ 

1. Trên giao diện phần mềm Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật 

các thông tin cần thiết có yêu cầu dấu (*)  

2. Cập nhật các thông tin và bấm vào nút “Gửi thông tin”.  

 

 



BƯỚC 4: QUÉT MÃ QR CODE  

TẠI CÁC ĐIỂM ĐẾN 

1. Người dân mở phần mềm “Bluezone” 

2. Trên giao diện phần mềm mở chức năng Quét mã QR CODE  

 
1. Đưa camera điện thoại quét mã QR được dán trước cửa ra vào để tiến hành 

quét. 

 

Sau khi quét mã QRxong hệ thống sẽ gửi thông báo 

 

 

KIỂM TRA THÀNH CÔNG 

Chào mừng bạn đã đến! 

Cơ quan, đơn vị, chợ… (địa điểm kiểm dịch) 

✓ ĐÃ KHAI BÁO 

Hôm nay, ngày … tháng … năm… 

Xem lịch sử dịch tễ 

OK 
 

 



 

HƯỚNG DẪN  

ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KIỂM DỊCH  

(TẠO MÃ QR CODE) 

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ 

đạo bộ phận liên quan đăng ký điểm kiểm dịch tại địa chỉ: 

https://qr.tokhaiyte.vn/dkdd và điền vào các trường thông tin theo hướng 

dẫn; sau đó tải và in MÃ QR code treo (dán) tại tại trụ sở làm việc, nơi 

công cộng, chợ dân sinh, khu dân cư, nơi tập trung đông người… (nơi dễ 

nhận thấy nhất), đồng thời cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động quét 

mã QR code. 

----------------------------- 

 

 

 

https://qr.tokhaiyte.vn/dkdd
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