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Kính gửi:   

- Các Tổ chức tham mưu tổng hợp & CMNV thuộc Sở;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Theo thống kê từ Cục Tin học hóa, đến ngày 2/8, đã có 1.851.827 lượt tải 

Bluezone, tăng hơn 1,6 triệu lượt tải so với cách đấy 2 tuần. Bluezone cũng đang 

là ứng dụng được tải về nhiều nhất trên cả hai kho App Store và CH Play tại 

Việt Nam. Riêng tại tỉnh Sơn La đến 16h30 ngày 05/8/2020 đã có 22.197 lượt 

tải và cài đặt. 

Hiện nay, có một ứng dụng có tên gần giống Bluezone lọt top tải nhiều tại 

Việt Nam nhưng không phải là ứng dụng truy vết Covid-19 trên kho ứng dụng 

của Apple và CH Play, ứng dụng có tên "Bluzone" đang được tải về nhiều thứ 

ba tại Việt Nam, sau 2 bậc so với ứng dụng truy vết Bluezone. 

Trong phần đánh giá Bluzone, nhiều ý kiến bình luận cho rằng "ứng dụng 

cho người Việt nhưng lại không có tiếng Việt", hay "Ứng dụng không có tác 

dụng truy vết như giới thiệu". Việc Bluzone được tải nhiều có thể do người 

dùng Việt Nam viết nhầm tên ứng dụng truy vết. 

Bluzone thực chất là ứng dụng nước ngoài, không liên quan đến việc 

phòng chống dịch. "Bluezone - Khẩu trang điện tử" mới là ứng dụng truy vết 

nhanh Covid-19 do Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển 

cho người Việt. 

Việc tải nhầm ứng dụng khiến cả đơn vị phát triển lẫn người dùng đều bị 

ảnh hưởng. Ứng dụng Bluzone nói trên bị người dùng trong nước đánh giá 2,6/5 

sao trên CH Play. Trên App Store, ứng dụng này đạt dưới 4 sao. Ngoài Bluzone, 

nhiều ứng dụng có tên gần giống, như Bluezone Pool, Blued... cũng bị nhầm với 

ứng dụng truy vết Covid-19 Bluezone do các công ty công nghệ Việt Nam phát 

triển. 

Để tránh nhầm lẫn trong việc tải ứng dụng, có thể ảnh hưởng tới việc 

phòng, chống dịch trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu các Tổ chức tham mưu tổng 

hợp & CMNV thuộc Sở; Các đơn vị trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền 

việc cài đặt và sử dụng ứng dụng: 

1. Lựa chọn và tải về đúng ứng dụng “Bluezone”: người dùng tìm kiếm 

trên kho ứng dụng iOS, Android, hoặc truy cập https://www.bluezone.gov.vn/. 

Ứng dụng có tên đầy đủ là "Bluezone - Khẩu trang điện tử".  

https://www.bluezone.gov.vn/
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Biểu tượng của ứng dụng có màu xanh, bên trong có hình tấm khiên 

và hình virus corona 

 

2. Thực hiện tốt công tác tuyền truyền theo Công văn 929/STTTT-

TTBCXB ngày 04/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn 

tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid -19 trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Một số hình ảnh về ứng dụng gây nhầm lẫn tại Phụ lục gửi kèm theo. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như trên;   

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở;     

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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Một số hình ảnh về ứng dụng gây nhầm lẫn với ứng dụng  

Bluezone - Khẩu trang điện tử 

 

1. Trên Kho ứng dụng CH PLAY 
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2. Trên kho ứng dụng APPLE 
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