
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-VP 
V/v triển khai thử nghiệm Trợ lý 

ảo phục vụ Cán bộ, công chức, 

viên chức 

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Sở Y tế nhận được Công văn số 974/STTTT-HTS ngày 17/5/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc thử nghiệm Trợ lý ảo phục vụ Cán bộ, công 

chức, viên chức. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp với 

Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt xây dựng Trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ cho cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trợ lý ảo có thể hỗ trợ công 

chức, viên chức sử dụng trong công việc.  

Chatbot là một chương trình kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) đã được lập 

trình sẵn để tương tác với cán bộ, công chức, viên chức qua hình thức tin nhắn 

(Textual) hoặc âm thanh (Audiotory) phục vụ tra cứu các văn bản liên quan đến 

lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Với chức năng pháp điển hoá các văn bản 

quy phạm pháp luật giúp cán bộ, công chức, viên chức có thể tra cứu văn bản 

pháp luật, những quy định chi tiết về một vấn đề theo quy định từ trung ương 

đến địa phương, các quy định đã được điều chỉnh, thay thế hoặc bãi bỏ… 

Để có cơ sở cho cơ quan chức năng đánh giá, bổ sung hoàn thiện Chatbot 

hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế và báo cáo UBND tỉnh đưa 

vào sử dụng chính thức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tải ứng dụng Chatbot về sử dụng trên kho ứng dụng App Store đối với hệ 

điều hành IOS của điện thoại thông minh hoặc CHPlay đối với hệ điều hành 

Android của điện thoại thông minh. 

2. Hàng tuần (vào Thứ Năm) đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo số 

lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình đã tải 

ứng dụng Chatbot về sử dụng, báo cáo gửi bằng hình thức nhắn tin trực tiếp qua 

zalo của bà Nông Thị Lệ Quyên, điện thoại 0988829862 theo cú pháp: <Tên 

đơn vị> có <số lượng> người đã tải ứng dụng Chatbot. 

3. Trong quá trình sử dụng thử nghiệm, những vướng mắc, yêu cầu bổ 

sung, hiệu chỉnh tính năng của Chatbot gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Sở 

Thông tin và Truyền thông để tiếp tục hoàn thiện Chatbot. 

4. Thời gian thử nghiệm đến hết ngày 15/6/2022. 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm văn bản này: Tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Trợ lý ảo). 



2 

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, VP(NTLQ). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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