
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:162/STTTT-TTBCXB Quảng Trị, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

V/v tuyên truyền ứng dụng Khai báo  

y tế toàn dân để kiểm soát dịch 

 

 

 

    Kính gửi:  

               - Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

          - Báo Quảng Trị; 

                          - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan có 

trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông;   

                            - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể duc̣ 

thể thao các huyêṇ, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và Thông báo số 25/TB-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Thông 

báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:  

1. Các đơn vị khuyến nghị người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng ứng dụng 

Khai báo y tế toàn dân NCOVI đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Đây là 

ứng dụng mà Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử 

dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý 

để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19  một cách chủ động. Các thông tin, chỉ 

dẫn trên ứng dụng này là thông tin chính thức của Nhà nước Việt Nam về tình hình 

dịch bệnh, là các chỉ dẫn của Nhà nước Việt Nam, của cơ quan y tế trong các tình 

huống khác nhau của dịch bệnh. Để sử dụng ứng dụng NCOVI, đầu tiên người 

dùng truy cập kho ứng dụng Appstore iOS để tải ứng dụng về. Để tạo tài khoản, 

người dùng bắt buộc phải cung cấp các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, 

số giấy tờ tùy thân, địa chỉ, số điện thoại. 

Link tải ứng dụng NCOVI trên Android:  

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

Link tải ứng dụng NCOVI trên iOS 

https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178 

2. Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 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 bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi
https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178


3. Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tiếp tục tăng cường 

đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

Covid-19 gây ra và đăng Link tải ứng dụng NCOVI để người dân được biết. 

4. Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan có trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội: Đăng tải link tải ứng dụng và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng 

NCOVI trên chuyên trang tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và trên 

hệ thống mail công vụ để cán bộ, công chức, người lao động và người dân truy cập 

tải ứng dụng.  

5. 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: Tải ngay ứng dụng Khai báo y 

tế phòng dịch NCOVI tại địa chỉ: 

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

thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế. 

Thời gian nhắn tin: 01 lần vào ngày 18/3/2020. 

Trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (p/h);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàn 
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