
            UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  165  /STTTT-CNTT-BCVT An Giang, ngày  11 tháng 3 năm 2020 

V/v tuyên truyền khai báo y tế toàn dân.   

    

               Kính gửi: 

    - Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Báo An Giang; 

    - Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; 

    - VNPT, Viettel, Mobifone An Giang; 

    - VTV Cab, SCTV Cab An Giang; 

    - Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang; 

    - Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 

  

Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh 

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

và trên thế giới. 

Nhằm giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, 

các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19; khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng 

ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể được hỗ trợ nhanh nhất 

từ cơ quan y tế.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp triển 

khai công tác tuyên truyền như sau: 

 1. Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động biết và tải ứng dụng NCOVI (Tài liệu 

hướng dẫn kèm theo), nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân 

với cơ quan y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch n-Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh theo địa chỉ: 



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

&hl=en;  

 2. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình:  

 Tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do khuẩn nCoV gây ra và đăng link tải ứng dụng để người 

dân được biết theo địa chỉ tải ứng dụng: 

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

&hl=en hoặc https://ncovi.vnpt.vn  

 3. Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Cổng thông tin điện tử các Sở, 

Ngành và Cấp 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 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (kèm theo). 

- Thời gian thực hiện: ngay khi nhận văn bản điện tử; 

4. Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố: 

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 địa phương, để người dân biết truy cập và tải ứng 

dụng khai báo sức khoẻ. 

5. Các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp:  
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- Các doanh nghiệp Viễn thông: thực hiện nhắn tin đến các thuê bao di 

động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh với nội dung (đề nghị thuê bao tải Ứng 

dụng Khai báo y tế phòng dịch NCOVI tại địa chỉ  

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

&hl=en để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế). 

Thời gian nhắn tin: 01 lần vào ngày 12/3/2020. 

- Các doanh nghiệp truyền hình cáp: đề nghị các đơn vị chạy chữ tuyên 

truyền với nội dung " Đề nghị người dân tải ứng dụng Khai báo y tế phòng dịch 

NCOVI tại địa chỉ:  

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

n đến ngày 15/3/2020. 

Nhằm góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trên. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- P.VHTT huyện, thị, thành; 

- Sở TTTT: BGĐ; các phòng và 2 TT; 

- Cổng TTĐT (ck); 

- Lưu: VT./. 

( đính kèm tập tin Hướng dẫn khai báo 

ứng dụng NCOVI ) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

   

                  

 

               

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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