
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĨNH LỘC 

Số:              /UBND-VHTT 
V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng 

app Bluezone và Smart Thanh 

Hóa nhằm tăng cường kiểm soát 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Vĩnh Lộc, ngày         tháng 8 năm 2020 

 

   Kính gửi:   

 - UBND các xã, Thị trấn; 

                      - Các phòng ban, cơ quan đóng trên địa bàn huyện; 

                                - Trung tâm VHTTTT&DL huyện.      

   Thực hiện Công văn số 1361/STTTT-CNTT ngày 2/08/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông Thanh Hóa về hướng dẫn cài đặt ứng dụng app Bluezone và 

Smart Thanh Hóa nhằm tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để 

thực hiện tốt, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, Thị trấn; Các phòng ban, cơ 

quan đóng trên địa bàn huyện; Trung tâm VHTTTT&DL huyện  thực hiện tốt nội 

dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

           Tuyên truyền, hướng dẫn cán bô, công chức, người dân cài đặt ứng dụng 

Smart Thanh Hóa, Bluezone; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống 

truyền thanh xã, thị trấn và dán poster hướng dẫn cài đặt, sử dụng tại khu vực bộ 

phận một cửa, nhà văn hóa khu dân cư, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý. 

2. Đối với các phòng, ban, cơ quan đóng trên địa bàn huyện 

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn 

vị cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hóa và Bluezone; từng cán bộ phải gương mẫu 

cài đặt cho mình và người thân. 

3. Đối với trung tâm VHTTTT&DL huyện 

Tăng thời lượng phát sóng các chương trình về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn toàn huyện.Thông tin, tuyên truyền về cách cài đặt ứng 

dụng Smart Thanh Hóa, Bluezone đến toàn thể nhân dân trong huyện để được 

biết và hướng dẫn cài đặt thực hiện. 

Hướng dẫn thực hiện cài đặt như sau: 

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

dùng mở ứng dụng App CH Play hoặc App Store trên thiết bị, sau đó gõ tìm kiếm 

từ khóa Smart Thanh Hóa và Bluezone, chọn biểu tượng để cài đặt. 

          - Thông tin hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Smart Thanh Hóa và 

Bluezone được đăng tải chi tiết tại trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.thanhhoa.gov.vn/NewsDetail.aspx?Id=5662 
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Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, Thị trấn; 

Các phòng ban, cơ quan đóng trên địa bàn huyện; Trung tâm VHTTTT&DL 

huyện tổ chức thực hiện.  

Nơi nhận: 
- UBND các xã, Thị trấn; 

- Các phòng, ban, cơ quan đóng trên địa bàn; 

- Trung tâm VHTTTT&DL huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (2b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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