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V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng khai báo
sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh

Kính gửi:
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai;
- Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh.
Theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19), trước
những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam và trên thế giới; Bộ Y
tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đã chọn Ứng dụng NCOVI trên
thiết bị di động thông minh để giúp người dân tự khai báo tình trạng sức khỏe,
đồng thời 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.
(đường dẫn tải ứng dụng như sau: https://ncovi.vnpt.vn hoặc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en)
Cho đến thời điểm hiện nay, đây là ứng dụng duy nhất được chọn để khai báo
y tế toàn dân về tình hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19, được bảo vệ về
thông tin cá nhân và được Bộ Y tế quản lý về cơ sở dữ liệu, do đó lưu ý khuyến
cáo người dân không sử dụng các ứng dụng khác tương tự.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị phối
hợp để tuyên truyền, phổ biến Ứng dụng nói trên đến người dân trên địa bàn tỉnh,
cụ thể như sau:
1. Văn phòng UBND tỉnh: đăng tải đường dẫn tải Ứng dụng NCOVI trên
chuyên mục tuyên truyền, phòng chống COVID-19 của Cổng thông tin điện tử tỉnh
Gia Lai.
2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ
quan, đơn vị, bộ phận liên quan phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động biết và tải Ứng dụng NCOVI nhằm mục đích cung cấp
thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và chung tay đẩy lùi dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh; đồng thời đăng tải trên WebSite của cơ quan, đơn vị,
địa phương. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan
tuyên truyền ở địa phương tuyên truyền về chủ trương khai báo y tế toàn dân của
Chính phủ, hướng dẫn việc tự kê khai và khai hộ cho các trường hợp không tự khai
báo được.
Đề nghị Sở Y tế phối hợp chỉ đạo triển khai ở các cơ sở y tế để hướng dẫn
hoặc khai báo hộ cho các bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

3. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai: Tiếp tục tăng
cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra; chủ
trương khai báo y tế toàn dân của Chính phủ và đăng tải đường dẫn tải ứng dụng
Ứng dụng NCOVI để người dân được biết.
4. 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 tải Ứng dụng khai báo y tế phòng dịch NCOVI để có thể được hỗ
trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế tại địa chỉ: https://ncovi.vnpt.vn hoặc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en"
Tần suất nhắn tin: 01 lần trong khoảng thời gian: ngày 11/3/2020 đến
15/3/2020.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, đơn vị quan
tâm, phối hợp thực hiện./.
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