UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số:

536 /STTTT-TTBCXB

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày 27 tháng 05 năm 2021

V/v tăng cường tuyên truyền khai báo y tế
điện tử và cài đặt, sử dụng ứng dụng
Bluezone

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông,
đến ngày 26/5/2021, toàn tỉnh chỉ mới có 973.075 người cài đặt và sử dụng ứng
dụng Bluezone, chiếm tỷ lệ 13.66% dân số có điện thoại thông minh và đứng thứ
43/63 tỉnh, thành trong toàn quốc (số lượng cài đặt và sử dụng của các huyện, thị
xã, thành phố theo phụ lục đính kèm).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3024/UBND-VX
ngày 27/5/2021 về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các
biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tập trung vào việc khuyến
khích người dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo y tế điện tử trên trang:
https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn
sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch trong trường hợp xấu.
Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan,
đơn vị, nhất là công nhân làm việc trong các nhà máy, khu/cụm công nghiệp có điện
thoại thông minh (smart phone) phải cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để phục
vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động phong trào, kêu gọi người
dân hưởng ứng, tự nguyện khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của
Bộ Y tế và cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng: Bluezone, NCOVI, Tờ khai
y tế (Vietnam Health Declaration); theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện
ho, sốt thì phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ với cơ quan y tế
nơi gần nhất để được kiểm tra, xét nghiệm. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn
thể địa phương tích cực thành lập các tổ/nhóm để đến từng hộ gia đình hỗ trợ người
dân thực hiện khai báo y tế điện tử trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế và
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cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone; vận động nhân dân bật Bluetooth và sử dụng
ứng dụng Bluezone khi đến nơi công cộng.
3. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng Thông
tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện
thông tin tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI, Tờ khai y
tế (Vietnam Health Declaration) thường xuyên, liên tục để người dân được biết và
thực hiện.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Tin học hóa - Bộ TTTT;
- Giám đốc Sở;
- Phòng VH&TT; TTVHTTTT các
huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thái
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PHỤ LỤC
Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố ngày 26/5/2021

STT

Địa phương

Số
Bluezoner
có số điện
thoại

Dân số

Tỷ lệ %
Bluezoner
có số điện
thoại/ dân
số

Tổng số
smart
phone

Tỷ lệ %
Bluezoner có
số điện thoại/
số
smartphone

1

Thành phố Quy
Nhơn

75,878

290,229

26.14 284,098

26.71

2

Thị xã Hoài
Nhơn

25,809

208,121

12.40 130,804

19.73

3

Thị xã An Nhơn

20,638

175,816

11.74 106,992

19.29

4

Huyện Vĩnh
Thạnh

3,302

30,606

10.79 15,930

20.73

5

Huyện Tuy
Phước

19,215

180,300

10.66 101,833

18.87

6

Huyện Tây Sơn

11,723

116,038

10.10 64,348

18.22

7

Huyện Vân Canh

2,760

27,889

9.90 15,426

17.89

8

Huyện Phù Cát

17,654

183,551

9.62 98,166

17.98

9

Huyện Phù Mỹ

15,374

161,662

9.51 89,612

17.16

10

Huyện An Lão

2,590

27,853

9.30 15,610

16.59

11

Huyện Hoài Ân

7,436

85,752

8.67 44,593

16.68

