
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-VP 

V/v  đẩy mạnh cài đặt và sử dụng ứng 

dụng Bluezone trong phòng, chống 

dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

  

Thực hiện Công văn số 2629/UBND-KGVX ngày 17/8/2020 của UBND 

tỉnh về việc đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. 

Để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại tỉnh Sơn La, 

Sở Y tế yêu cầu các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; các 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế, tổ chức triển khai tuyên truyền, thực hiện việc cài đặt 

và sử dụng ứng dụng Bluezone-“Khẩu trang điện tử”, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị y tế 

có sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone (Thời hạn đến hết ngày 19/8/2020). Trung tâm Y tế các huyện, thành 

phố chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. 

(có Hướng dẫn cài đặt kèm theo). 

2. Tuyên truyền đến người bệnh, người nhà người bệnh đến khám và điều 

trị tại cơ sở y tế về lợi ích của việc cài đặt ứng dụng Bluezone để truy vết nhanh 

và chính xác những người có khả năng bị lây nhiễm Covid-19. Hướng dẫn người 

bệnh, người nhà người bệnh thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone trên 

thiết bị di động. 

 3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng Sở Y tế trước 17h30 

ngày 20/8/2020. 

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

Nơi nhận:    
- Như trên;   

- Lãnh đạo Sở;     

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Trọng Hải 
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HƯỚNG DẪN  

Cài đặt ứng dụng Bluezone - “Khẩu trang điện tử” 
 

Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Người dùng điện thoại truy cập vào trang 

https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên 

điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về  

 

 
Giao diện phần mềm trên CHplay 

 

 

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử 

dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng 

Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và 

bật Bluetooth hoặc vào Cài Đặt > chọn Bluetooth và bật lên. 

https://image.plo.vn/w800/uploaded/2020/obbkhun/2020_08_03/screenshot2020-08-03at14_26_12_zgzf.png
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Để sử dụng được phần mềm người dùng phải bật Bluetooth trên điện thoại. 

 

 

Bên cạnh đó ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập 

một số thông tin của người dùng (việc cho phép truy cập này không sợ bị mất 

thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này) để nếu người 

bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ ngay 

lập tức gửi thông tin đến bạn. 

https://image.plo.vn/w800/uploaded/2020/obbkhun/2020_08_03/untitled-1_pmag.png
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Giao diện bên trong ứng dụng 

 

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm Quét xung quanh để nhận 

diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m 

sử dụng bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp 

vào trong danh sách đã tiếp xúc. 

 

 

https://image.plo.vn/w800/uploaded/2020/obbkhun/2020_08_03/untitled-2_suff.png
https://image.plo.vn/w800/uploaded/2020/obbkhun/2020_08_03/screenshot2020-08-03at14_56_25_gcfy.png
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