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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /STTTT-VTCNTT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8  năm 2020 

V/v triển khai ứng dụng Bluezone và 

khai báo y tế trực tuyến trong phòng, 

chống Covid-19 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông. 

 

Thực hiện Thông báo số 499/TB-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh 

về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 

7825/UBND-VP ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 1115/CV-

BCĐ ngày 06/03/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống quốc gia chống dịch bệnh 

viêm nhiễm đường hô hấp do COVID- 19 về việc khai báo y tế điện tử bắt buộc; 

Công văn số 475/THH-VP ngày 24/4/2020 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các cơ quan, địa phương, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh thông tin về ứng dụng Bluezone và cách thức tải phần mềm, cài 

đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến như 

sau: 

1. Ứng dụng Bluezone 

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp BLE 

(Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp 

với nhau trong khoảng cách 2m, ghi nhận sự tiếp xúc gần. Nếu xuất hiện F0 từ dữ 

liệu do cơ quan có thẩm quyền nhập vào, hệ thống sẽ gửi đến tất cả các 

smartphone trong cộng đồng Bluezone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với F0 sẽ được 

Bluezone trên máy phân tích, so sánh. Nếu có sự trùng khớp, ứng dụng sẽ lập tức 

cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Bluezone cũng có thể 

giúp cảnh báo người thuộc nhóm F2 (tiếp xúc gần với F1). Bluezone có 05 đặc 

trưng quan trọng: 

- Bảo mật về dữ liệu: Ứng dụng chỉ lưu dữ liệu trên máy của người dùng, 



 

không chuyển lên hệ thống. Chỉ khi người dùng trở thành F0 mới cần chia sẻ dữ 

liệu này cho cơ quan chức năng. 

- Không thu thập dữ liệu về vị trí của người dùng. 

- Ẩn danh: Mọi người tham gia cộng đồng ẩn danh với những người khác. 

Chỉ cơ quan Y tế có thẩm quyền mới có thể biết những người nhiễm và nghi 

nhiễm do tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. 

- Minh bạch: Dự án được mở mã nguồn theo bản quyền GPL 3.0. Người 

dùng các nước trên thế giới được tự do tìm hiểu hoạt động hệ thống ở mức mã 

nguồn, được tự do sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và chia sẻ. 

- Không tốn pin: Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp 

BLE (Bluetooth Low Energy) do đó có thể bật Bluetooth cả ngày cũng chỉ sử 

dụng trên dưới 10% Pin. 

Để cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, trên trình duyệt web thông qua 

smartphone có kết nối mạng Internet, người dùng truy cập vào địa chỉ 

www.bluezone.gov.vn hoặc người dùng vào ứng dụng Google Play (CH Play) 

trên hệ điều hành Android hoặc vào ứng dụng AppStore trên hệ điều hành iOS có 

kết nối mạng Internet, gõ từ khóa Bluezone trong mục tìm kiếm sau đó tải ứng 

dụng về và cài đặt. 

Sau khi cài đặt xong, nhấn vào biểu tượng Bluezone trên smartphone, 

người dùng nhập số điện thoại sau đó nhận được mã OTP qua tin nhắn SMS. 

Nhập mã OTP vào để đăng nhập vào hệ thống và tiến hành xác thực các bước 

theo yêu cầu trên smartphone. 

Trên giao diện Bluezone, người dùng tiến hành nhấn vào nút Quét xung 

quanh, sau đó hệ thống tiến hành quét ở 02 trạng thái: Ở gần bạn và ở xa. Ngoài 

ra, hệ thống còn có nút Lịch sử tiếp xúc, cho phép người dùng biết được bao 

nhiêu lượt tiếp xúc. 

Khi cài đặt ứng dụng này trên điện thoại smartphone và bật kết nối 

bluetooth, ứng dụng sẽ ghi nhận các tiếp xúc gần với các thiết bị khác đang cài 

đặt ứng dụng. Thông qua các truy vết này, ứng dụng sẽ giúp cảnh báo ngay nếu 

người dùng đã từng tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 để kịp thời có biện 

pháp xử lý, và hỗ trợ cảnh báo cho người dùng. 

Việc cài đặt ứng dụng Bluezone, qua đó nhận được cảnh báo nguy cơ lây 

nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình bạn.  

2. Ứng dụng khai báo y tế trực tuyến 

Khai báo y tế giúp cho người dân thường xuyên cập nhật tình trạng sức 

khỏe của bản thân. Để cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế trực tuyến, trên 

trình duyệt web thông qua máy vi tính hoặc smartphone có kết nối mạng Internet, 

người dùng truy cập vào địa chỉ https://tokhaiyte.vn hoặc 

https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc sử dụng mã QR (đính kèm). Tại trang chủ 

http://www.bluezone.gov.vn/
https://tokhaiyte.vn/
https://suckhoetoandan.vn/khaiyte
https://suckhoetoandan.vn/khaiyte


 

khai báo y tế, người dùng có thể xem video hướng dẫn để điền thông tin cho 

chính xác (nếu cần) sau đó lựa chọn khai báo y tế trực tuyến cho phù hợp với quá 

trình đi lại của bản thân và cập nhật đầy đủ các thông tin thông qua 01 trong 03 

nội dung sau:  

          - Cho người nhập cảnh: người dùng điền đầy đủ các trường thông tin theo 

yêu cầu như họ tên, năm sinh, số hộ chiếu, nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh… sau 

đó nhắn vào nút Gửi tờ khai là hoàn thành. 

 - Khai báo toàn dân: người dùng nhập số điện thoại sau đó nhận được mã 

OTP qua tin nhắn SMS. Nhập mã OTP vào để đăng nhập vào hệ thống, người 

dùng điền đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu như họ tên, năm sinh, số hộ 

chiếu/CMND, có tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19… 

sau đó nhắn vào nút Gửi tờ khai là hoàn thành. 

 - Khai báo di chuyển nội địa: người dùng nhập số điện thoại sau đó nhận 

được mã OTP qua tin nhắn SMS. Nhập mã OTP vào để đăng nhập vào hệ thống, 

người dùng điền đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu như họ tên, năm sinh, 

số hộ chiếu/CMND, có tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh 

COVID-19… sau đó nhắn vào nút Gửi tờ khai là hoàn thành. 

Việc triển khai ứng dụng phục vụ công tác quản lý tiếp xúc, truy vết các ca 

lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu được nhiều 

người dân cùng sử dụng. Do vậy, Sở TT&TT kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, đoàn thể trên địa bàn Tỉnh tuyên truyền và vận động việc cài đặt ứng 

dụng. Cụ thể, kính đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền phổ 

biến, yêu cầu toàn bộ CBCCVC và người lao động cài đặt ứng dụng trên điện 

thoại smartphone. Tạo chuyên mục để gắn các đường link https://tokhaiyte.vn 

hoặc https://suckhoetoandan. vn/khaiyte và www.bluezone.gov.vn trên trang 

thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để người dân biết 

và kịp thời cập nhật các thông tin về khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn vận 

động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên 

truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu 

vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn 

quản lý; 

3. Tỉnh đoàn phát động, triển khai phong trào cài đặt ứng dụng BlueZone 

và khai báo y tế trong toàn bộ đoàn viên, thanh niên; phong trào hỗ trợ người dân 

cài đặt. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến đến tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên địa bàn Tỉnh để vận động học sinh, sinh viên cài đặt ứng dụng cho mình và 

người thân. 

https://tokhaiyte.vn/
https://tokhaiyte.vn/
http://www.bluezone.gov.vn/


 

5. Sở Du lịch triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cơ 

sở lưu trú để cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi 

sử dụng dịch vụ, khi ra vào trụ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý... 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Công 

nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm 

thương mại, các chợ... trong lĩnh vực phụ trách. 

7. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị hàng không, đường sắt 

phổ biến tại các sân bay, nhà ga, bến xe, bến bãi... trên địa bàn tỉnh. 

8. Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, 

quảng cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền cho ứng dụng trên các màn hình quảng 

cáo ngoài trời. 

9. Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đưa tin tuyên 

truyền và định kỳ nhắc lại trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo 

người dân biết, sử dụng. 

Để công tác quản lý, truy vết, cảnh báo khi có tiếp xúc với người nhiễm 

COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, kính đề 

nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện, giới 

thiệu, tuyên truyền và vận động sử dụng ứng dụng BlueZone, khuyến khích người 

dân cung cấp thông tin và tình hình sức khỏe của bản thân theo hướng dẫn của Sở 

Y tế. 

Thông tin liên hệ: Phòng Viễn thông-Công nghệ thông tin; Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Điện thoại: 02543.512226. 

(kèm danh sách số điện thoại đường dây nóng các cơ quan, trung tâm y tế) 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng Ban CĐ phòng, chống 

Covid-19 tỉnh (b/cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trung tâm CNTT&TT (t/h); 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB,VTCNTT. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                Trương Hữu Chiến 

 

 

 

 
 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-08-03T08:05:23+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Trương Hữu Chiến<chienth@sotttt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-08-03T08:10:57+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu<sotttt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-08-03T08:10:58+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu<sotttt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




