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ỦY BAN NHÂNDÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 

 
Số            /UBND-YT 

 

V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng 

dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Yên Mô, ngày           tháng        năm 2020 

 
 

 

 

Kính gửi:     

    - Phòng Văn hóa- Thông tin; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các cơ 

  quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Căn cứ Công văn số 1376/SYT-KHTC ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Ninh 

Bình về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI, 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Tiếp tục, khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về triển khai ứng 

dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và của huyện, đặc biệt là thực hiện nghiêm, hiệu quả Công văn số 

576/UBND-YT ngày 21/4/2020 của UBND huyện về việc tiếp tục đẩy mạnh việc 

triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. 

2. Phòng Văn hóa- Thông tin 
 Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai tuyên truyền thông tin đến toàn bộ cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị và người 

dân trên địa bàn huyện về ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI; tổng hợp, 

đánh giá việc tham gia sử dụng, khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân 

NCOVI trên địa bàn huyện.   

3. Đài truyền thanh huyện 

Triển khai các chuyên mục tuyên truyền hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai 

báo y tế toàn dân NCOVI. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo các trạm y tế tích cực tham mưu cho UBND xã, thị trấn tổ chức 

hiệu quả việc khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI tại địa 

phương; huy động 100% lực lượng y tế thôn, xóm, tổ dân phố tham gia các tổ đi 

vận động nhân dân khai báo sức khỏe trên ứng dụng NCOVI tại địa phương.   

5. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức công tác khai báo trên ứng dụng khai báo y 

tế toàn dân NCOVI; yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động phải thực hiện 

ngay việc khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI, đảm bảo 100% 

cán bộ, nhân viên, người lao động phải khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn 
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dân NCOVI (hoàn thiện khai báo trong ngày 24/4/2020) và cặp nhật thường 

xuyên thông tin trên ứng dụng. 

6. UBND các xã, thị trấn 

 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền (phát trên loa phát thanh tại các 

thôn, xóm, tổ dân phố; cử cán bộ đi tuyên truyền,hỗ trợ nhân dân khai báo…) 

nhằm vận động người dân trên địa bàn tham gia khai báo sức khỏe trên ứng dụng 

NCOVI. Thành lập tổ công tác (tổ bao gồm các cán bộ thuộc đoàn thanh niên, 

hội phụ nữ, y tế thôn bản,…, trong đó đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt) 

xuống các thôn, xóm, tổ dân phố để đi vận động, hướng dẫn người dân khai báo. 

Trường hợp người dân không tự khai báo được (không có thiết bị điện tử thông 

minh hoặc vì lý do bất khả kháng khác) thì tổ chức khai báo hộ người dân theo 

thông tin mà người dân cung cấp (trực tiếp hoặc thiết kế  tờ khai mẫu để nhân dân 

cung cấp thông tin để khai hộ). 

Yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo kết quả triển khai các hoạt động sử 

dụng ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI tại cơ quan và kết quả thực hiện 

theo nhiệm vụ được giao về UBND huyện. Trong báo cáo nêu cụ thể những việc 

đã triển khai, kết quả thực hiện (có số liệu cụ thể), những thuận lợi, khó khăn 

vướng mắc trong quá trình thực hiện và phương hướng nhiệm vụ triển khai ứng 

dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI trong thời gian tới. 

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Y tế) thông qua đường chuyển nhận 

văn bản, đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: phongyteyenmo2@gmail.com 

trước 16 giờ ngày 24/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế theo quy định. UBND 

các xã, thị trấn, ngoài việc báo cáo theo yêu cầu nêu trên, hàng ngày cặp nhật nội 

dung kết quả tổ chức khai báo y tế toàn dân NCOVI vào báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống dịch hàng ngày của địa phương, báo cáo về UBND huyện theo quy 

định. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch 

   Covid-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 

    Vũ Trọng Thứ 
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