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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 615/UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện khai báo sức 

khỏe toàn dân trên ứng dụng NCOVI 

Lai Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên 

thế giới, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và các công ty lớn về 

công nghệ Việt Nam đã xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) tạo 

ra công cụ đắc lực giúp nhà quản lý và người dân chủ động năm bắt thông tin 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ Y tế ra mắt ứng dụng Ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động (qua CHPlay 

trên Android và Appstore trên iOS) dành cho người dân Việt Nam.  

  Để tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Nhân dân về trách nhiệm phải khai 

báo y tế tự nguyện, nắm được các thông tin đầy đủ, chính thống về tình hình 

dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và 

Bộ Y tế… từ đó nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở tiếp 

tục đẩy mạnh tuyên truyền tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn 

ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, 

của Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh; 

- Tuyên truyền để nhân dân thấy được lợi ích của các giải pháp công nghệ 

thông tin trong việc phòng, chống dịch; chủ động, trách nhiệm trong việc tải, 

khai báo trung thực các thông tin liên quan đến cá nhân về tình hình sức khỏe tại  

ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh (Smartphone) hoặc tại website 

https://tokhaiyte.vn. 

2. Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp với chính quyền sở tại trong 

việc triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân khai báo y tế. Các đơn vị y tế dự 

phòng thực hiện việc quản lý, sử dụng thông tin trong ứng dụng NCOVI tại địa 

phương. 

https://tokhaiyte.vn/
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3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện khai báo cập, nhật 

thông tin y tế tự nguyện tại ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh 

(Smartphone) hoặc tại website https://tokhaiyte.vn. 

4. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các UBND các xã, phường, thị 

trấn chủ trì, phối hợp với cơ sở y tế sở tại tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân 

dân trên địa bàn thực hiện, cập nhật khai báo thông tin y tế tự nguyện tại ứng 

dụng NCOVI trên điện thoại thông minh (Smartphone) hoặc tại website 

https://tokhaiyte.vn. 

(Gửi kèm Hướng dẫn tải ứng dụng NCOVI và khai báo sức khỏe toàn dân). 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Các Bộ: Y tế, TT&TT (b/c) ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, VX, CB; 

- Lưu: VT, Vx4. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

https://tokhaiyte.vn/
https://tokhaiyte.vn/
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Hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng NCOVI khai báo sức khỏe toàn dân 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-XV ngày     tháng 3 năm 2020 của UBDN tỉnh) 

 

Giao diện ứng dụng NCOVI trên điện thoại thông minh (Smartphone) để người 

dân tiến hành khai báo y tế:

 

Các bước khai báo y tế toàn dân qua app NCOVI trên di động như sau: 

Bước 1: Tải app NCOVI trên thiết bị dị động (qua CHPlay trên Android và 

Appstore trên iOS). 
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Bước 2: Mở ứng dụng NCOVI. Điền thông tin để đăng ký. 

 

Bước 3: Tích dấu “Tôi cam kết các thông tin khai báo là trung thực” và nhấn 

“Xác thực OTP”. 
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Bước 4: Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số 

điện thoại đăng ký. 

 

Bước 5: Khai báo thông tin yếu tố nguy cơ (Có/không) và ấn "Khai báo". 
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Bước 6: Nhấn "Khai báo y tế toàn dân" để cung cấp thông tin chi tiết. 

 

Bước 7:  Điền thông tin cá nhân và nhấn “Tiếp tục”. 
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Bước 8: Điền thông tin khai báo y tế toàn dân. 

 

Bước 9: Tích dấu "Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật" và 

nhấn "Gửi thông tin khai báo". 
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Bước 10: Hệ thống thông báo "Gửi thông tin khai báo thành công". 

 

Lưu ý: Đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh 

(Smartphone) thì có thể đăng nhập vào website https://tokhaiyte.vn để thực hiện 

khai báo thông tin y tế tự nguyện. 

https://tokhaiyte.vn/
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