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THÔNG BÁO 

Về việc cài đặt Bluezone, VHD, Ncovi để quét QR Code  

và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụcông và Hệ thống  

một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Cao Lộc 
 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã lan rộng ra 

nhiều tỉnh trong cả nước. Thực hiện Công văn số 88/BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường triển khai 

cài đặt bắt buộc ứng dụng Bluezone. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, 

công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch và áp dụng bắt buộc một số giải 

pháp phục vụ mục tiêu truy vết, phát hiện nhanh nguồn  bệnh, nguy cơ dịch bệnh. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan đến giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện 

tốt nội dung sau: 

1. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả huyện sử dụng máy điện thoại thông minh (smartphone) tiến 

hành cài đặt ứng dụng Bluezone, VHD, Ncovi  để khai báo y tế qua QR Code của 

“Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện huyện Cao Lộc” trước khi tiến hành 

các nội dung liên quan đến TTHC trên địa bàn huyện. (Gửi kèm hướng dẫn cài đặt 

và quét QR Code). 

2. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện theo các bước sau: (Gửi kèm hướng 

dẫn đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến). 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân quan tâm, phối hợp, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn 

vướng mắc kiến nghị, phản ánh kịp thời qua Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(ông Nguyễn Trung Thành, Viên chức biệt phái Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, SĐT: 0982 927 668);  VNPT Lạng Sơn (ông Đình Mạnh Linh, nhân viên kỹ 

thuật Viễn thông Lạng Sơn, điện thoại 0846.678.158) để phối hợp, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (B/c), 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bộ phận "Một cửa" UBND huyện, xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- C,PVP; 

- CVVP; 

- Lưu: VT. 

  CHỦ TỊCH 
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