
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

  

Số:  4610 /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Quảng Nam, ngày    11    tháng  8  năm 2020 
 

V/v tiếp tục triển khai ứng 

dụng truy vết Bluezone, khai 

báo y tế NCOVI 

        

 Kính gửi:  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; 

- Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. 
 

 

Để tiếp tục triển khai ứng dụng truy vết Bluezone, khai báo y tế NCOVI 

đạt kết quả cao nhất, tiếp theo Công văn số 4248/UBND-KGVX ngày 28/7/2020 

của UBND tỉnh về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 4540/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của 

UBND tỉnh về triển khai cài đặt ứng dụng khai báo y tế NCOVI tại các điểm 

chốt chặn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, địa phương: 

1. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 

chính trị - xã hội các cấp, các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, 

UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh việc vận động nhân dân đề cao cảnh giác, 

chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi 

người dân tiếp tục là một chiến sỹ, mỗi thôn, xóm, làng, bản, khu phố… là pháo 

đài, cùng chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ kêu gọi mọi người dân có điện thoại thông minh tích cực cài 

đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những 

người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; tự giác khai báo y 

tế bằng ứng dụng NCOVI, thường xuyên cập nhật sức khỏe của bản thân trên 

ứng dụng để giúp cơ quan quản lý hỗ trợ y tế nhanh và hiệu quả nhất. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền 

thông tăng cường hơn nữa đăng tải, phát sóng các nội dung tuyên truyền về việc 

sử dụng ứng dụng Bluezone, NCOVI, nhất là tuyên truyền đến người dân trên 

địa bàn thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và định kỳ nhắc lại. 

3. Huyện, Thị, Thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

cấp ủy Đảng cơ sở, các xã, phường, thị trấn, thôn, khối phố, khu dân cư, Tổ 

“giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng” triển khai các 



 

hình thức tuyên truyền đến các hộ dân trên địa bàn phụ trách, đi từng nhà phát tờ 

rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, 

NCOVI. 

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển 

khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 
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