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V/v triển khai tuyên truyền cài đặt ứng
dụng Bluezone.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

25 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.
-

Theo Công văn số 485/STTTT-CNTT, ngày 21/5/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông v/v triển khai tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo điểm kiểm
soát dịch và hướng dẫn quét mã QR-code, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở triển khai
một số nội dung như sau:
Tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh, phụ
huynh học sinh có điện thoại di động thông minh phải cài đặt ứng dụng Bluezone, tiến
hành nghiêm túc việc quét mã QR-code tại các điểm kiểm soát dịch; triển khai và chỉ đạo
tiến hành khai báo điểm kiểm soát dịch tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn, in và bố trí mã
QR-code ở nơi thuận lợi để mọi người quét mã QR-code (bằng các ứng dụng Bluezone,
Ncovi, VHD hoặc Zalo). Việc này sẽ giúp các cơ quan chức năng tiến hành truy vết
người ra/vào đơn vị khi cần thiết.
Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai đồng loạt các giải pháp nêu trên. Thông tin
chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại địa chỉ
https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu. Thông tin chi tiết Hướng dẫn Khai báo điểm
kiểm soát dịch và quét mã QR-code tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn./.
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