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     Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc triển khai ứng dụng khai báo 

y tế toàn dân NCOVI (Sao gửi kèm). Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành có liên quan triển khai ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Giao Sở Y tế là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai và thường xuyên phối 

hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, hỗ trợ và đôn đốc các đơn vị y tế dự 

phòng trong việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn 

tỉnh. Các đơn vị y tế dự phòng thực hiện việc quản lý, sử dụng thông tin ứng 

dụng NCOVI tại địa chỉ website: https://moh.ncovi.vn/.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các 

huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, khuyến 

khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng và tự nguyện khai báo, cung cấp 

thông tin dịch bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch. 

Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 (B/c); 

- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V,C; 

- Lưu: VT, VX3. 
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Tống Thanh Hải 

 

https://moh.ncovi.vn/


BAN CHi 1)';'0 QUOC GIA
PHONG CHONG DICH

B:¢NH COVID-19

S6j(43b ICV-BCD
VIv trien khai irng dung khai bao y

tS toan dan NCOVI

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
D{}cl~p - Tl}'do - H~nh phuc

Ha N6i, ngaY20 thang 3 ruim 2020

Kinh gin: Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong

Thtrc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu vS viec tang cirong phong, chong
dich benh COVID-19, Bo Y t~ (CO'quan thirong tnrc Ban Chi dao Quoc gia) va Bo
Thong tin - Truyen thong phoi hop voi cac don vi lien quan xay dung {rugdung khai
bao y t~ toan dan NCOVI nham h6 tro, khuyen khich ngtroi dan nr nguyen khai bao,
cung c~p thong tin dich benh dS phuc vu cho cong tac phong chong dich. Dong thai
thong qua h~ thong nay, ngiroi dan se duoc cap nhat thong tin dich benh kip thai,
chinh xac, duoc huong dfincac bien phap dtr phong lay nhiem va duoc nr van h6 tro
y t~ kip thai khi gap cac d~u hi~u b~t thuemg vS suc khoe. VS phia CO'quan qUIDly,
dfr li~u thu th~p duQ'cse giup chinh quySn va CO'quan y t~ kip thai xac minh, phcit
hi~n va co cac bi~n phap phong ch6ng dich b~nh nhanh chong, hi~u qua.

DS dam bao vi~c triSn khai hi~u qua {rugdvng noi tren, Ban Chi d~oQu6c gia
dS nghi Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung uong chi d~o cac CO'
quan lien quan thl,lchi~n mot s6 noi dung sau:

I. Chi d~o Sa Y t~ la don vi dAum6i tf>chuc triSn khai va thuemg xuyen ph6i
hqp v6i cac don vi lien quan dSkiSm tra, h6 trQ'va don d6c cac don vi y t~ dl,lphong
tren dia ban trong vi~c triSn khai irng dvng tren dia ban tinh, thanh ph6. Cac don vi
y t~ dl,lphong thl,lchi~n vi~c qUIDly, sir dVngthong tin tir {rugdvng NCOVI t~i dia
chi website: https:l/moh.ncovi.vn/. Tai khoan dang nh~p va hUOngdfin sir dvng h~
th6ng qUIDly thong tin dich COVID-19 duQ'cgUikem theo.

2. Chi d~o Sa Thong tin va TruySn thong ph6i hqp v6i Sa Y t~, chinh quySn
dia phuong cac c~pva cac don vi lien quan tf>chuc truySn thong, khuy~n khich nguai
dan tham gia sir dvng {rugdvng va tl,lnguy~n khai bao, cung c~p thong tin dich b~nh
dSphvc V\l cho cong tac phong ch6ng dich.

Ban chi d~o Qu6c gia dSnghi Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 chi d~o tf>
chuc triSn khai thl,l'chi~n cac noi dung noi tren.

Tran tn,mg cam on./.
Noi nh(in:
- Nhu Kinh gui;
- PTTg. VUDue Dam CdS bao eao);
- Cae Die Thu truOng;
- Cae Vl,l,Cl,le:DP, KCB, TT-KT;
- Cae Vi~n: VSDT, Pasteur;
- So' Y tS tinh, thanh ph6 tnre thuoe TU;
- Luu: VT, DP.
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