
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 178/UBND-VP Châu Phú, ngày  13 tháng 3 năm  2020 

V/v tuyên truyền và thực hiện 

khai báo y tế toàn dân 
 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 165/STTTT-CNTT-

BCVT, ngày 11/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về 

việc tuyên truyền khai báo y tế toàn dân. 

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phổ 

biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân 

trên địa bàn biết và tải ứng dụng NCOVI (tài liệu hướng dẫn kèm theo) để thực 

hiện việc khai báo y tế, theo địa chỉ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

&hl=en;  

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện: Đăng tải đường link tải ứng 

dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng NCOVI trên chuyên trang tuyên 

truyền Phòng, chống dịch bệnh viêm đướng hô hấp cấp do virus COVID-19 để 

người dân biết truy cập và tải ứng dụng khai báo. 

 Link tải ứng dụng: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

&hl=en; hay https://ncovi.vnpt.vn  

Địa chỉ khai báo Tờ khai y tế:  https://tokhaiyte.vn/form 

- Đài Truyền thanh huyện: Đưa tin về chủ trương của Thủ tướng Chính 

phủ về khai báo sức khoẻ toàn dân, để được tư vấn và nắm thông tin về phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19; đưa tin về địa chỉ 

Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử huyện, để người dân biết 

truy cập và tải ứng dụng khai báo sức khoẻ. 

Trên đây là ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT. Nguyễn Văn Bé Tám; 

- CVP, PCVP (NC-TH); 

- Lưu: VT, 123UT20. 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Bé Tám 
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