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Số           /SNN-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v cài đặt ứng dụng Bluezone và 

kiểm soát người đến liên hệ công 

tác bằng quét mã QR Code 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 88/BCĐ ngày 31/5/2021 của BCĐ phòng, chống dịch 

covid-19 tỉnh Lạng Sơn và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính tại Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 18/5/2021 của Văn phòng Chính phủ 

về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung “Tăng cường ứng 

dụng  công  nghệ, công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch, trong đó, áp 

dụng bắt buộc một số giải pháp phục vụ mục tiêu truy vết, phát hiện nhanh nguồn  

bệnh, nguy cơ dịch bệnh”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thực hiện kịp thời theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác thông 

tin, tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch; chủ động quyết liệt hơn 

nữa để đáp ứng ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới.  

2. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone đối với 100% người dùng có sử dụng 

điện thoại thông minh (smartphone). Đồng thời thực hiện kiểm soát quét mã QR 

Code đối với người đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn khai báo y 

tế bằng QR CODE của Bộ Y tế tại địa chỉ https://ncov.moh.gov.vn/en/-/6851640-

18 . Trường hợp người đến liên hệ công tác không sử dụng điện thoại thông mình 

thì thực hiện khai báo hộ hoặc ghi chép lại thông tin. Triển khai các nội dung trên 

hoàn thành trong ngày 02/6/2021. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện khai báo y tế bằng QR CODE đối với người 

đên liên hệ công tác và kết quả cài đặt bluezone của công chức, viên chức, người 

lao động thuộc cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo BCĐ 

tỉnh như biểu gửi kèm theo, chậm nhất ngày 03/6/2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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