
 

 

UBND TỈNH  LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SYT-VP 

V/v tăng cường triển khai cài đặt 

bắt buộc ứng dụng Bluezone 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 88/BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh về việc tăng cường triển khai cài đặt bắt buộc ứng 

dụng Bluezone; Công văn số 1084/STTTT-TTBCXB ngày 04/6/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đôc đốc thực hiện cài đặt bắt buộc ứng dụng 

Bluezone trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu các đơn 

vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:  

1. Chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

đơn vị mình quản lý bắt buộc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, thường 

xuyên bật Bluetooth với mục tiêu hoàn thành 100% số máy điện thoại thông 

minh (smartphone) được cài đặt trước ngày 10/6/2021. 

Các đơn vị gửi báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 11/6/2021 để tổng 

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2. Thực hiện kiểm soát quét mã QR Code đối với người đến liên hệ công 

tác tại cơ quan, đơn vị. 

3. Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế phối hợp với lực lượng chức năng 

tại các cửa khẩu yêu cầu tất cả các trường hợp xuất, nhập cảnh phải cài đặt và sử 

dụng ứng dụng Bluezone. 

4. Tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, đơn 

vị về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế QR Code. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Công đoàn Ngành; 

- CBCCVC Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế;  

- Lưu: VT, VP(HVT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
Phan Lạc Hoài Thanh  
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