
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BAN QUẢN LÝ CÁC KCN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                 

            

           Số:      /BQL-DN                                 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  27  tháng  7  năm  2021 
      

      V/v: cài đặt ứng dụng Bluezone, đăng ký 

     kiểm dịch và quét mã QR Code trong phòng, 

     chống dịch Covid-19. 
 

                                   Kính gửi:  

     - Các Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; 

     - Các doanh nghiệp khu công nghiệp; 

               
 

  Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy 

mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ quét mã QR Code để 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công văn số 8590/ UBND-VP 

ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

công văn số 9187/UBND-VP ngày 26/7/2021 về việc chấp hành việc khai báo y tế tại 

các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động;  ngày 26/7/2021 Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành văn bản số 1191/STTTT-VTCNTT về việc 

hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, đăng ký kiểm dịch và quét mã QR Code trong 

phòng, chống dịch Covid-19.  

  Để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh 

nghiệp, các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN yêu cầu các Chủ đầu tư hạ 

tầng KCN, các Doanh nghiệp hoạt động trong các KCN: 

 - Tăng cường tổ chức thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, đăng ký điểm kiểm 

dịch và quét mã QR Code tại doanh nghiệp, đơn vị.  

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch, 

công tác khai báo y tế cho tất cả công nhân, người lao động (nhất là công nhân, người 

lao động của các nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp chính), bố 

trí công nhân làm việc, ăn, nghĩ theo phân xưởng nhằm bảo đảm công tác truy vết dịch 

bệnh được kịp thời, chính xác. Yêu cầu tất cả người lao động, khách ra vào doanh 

nghiệp phải tuân thủ thực hiện. 
 

                  Ban Quản lý các KCN thông báo đến các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh 

nghiệp hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh được biết , nghiêm túc thực hiện./. 
 

    

  Đính kèm công văn số 1191/STTTT-VTCNTT ngày 26/7/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông). 
 

                                                                                KT.TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                          PHÓ TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh BR-VT (b/c); 

- BCĐ PC dịch bệnh Covid-9 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

-  Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Sở LĐTBXH; 

- UBND tp. Vũng Tàu, tx.Phú Mỹ,  

   h. Châu Đức, h. Đất Đỏ;                                                                               Lê Xá                                                                

 - LĐLĐ tỉnh; 

- Công đoàn các KCN;                                                   

- Lãnh đạo Ban;                                

- Văn phòng (đăng website);                                                                       



- Lưu DN, VT                                                                                                   

  .                                                            
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