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Kính gửi:     

    - Phòng Văn hóa- Thông tin; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;  

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 1310/SYT-NVY ngày 19/4/2020 của Sở Y tế Ninh Bình 

về việc tiếp tục rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch bệnh Covid-19; 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và triển khai hiệu quả ứng dụng khai báo y tế toàn 

dân NCOVI trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện 

ngay các nội dung sau: 

1. Tiếp tục 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 452/UBND-YT ngày 

27/3/2020 của UBND huyện về việc tổ chức truyền thông triển khai ứng dụng 

khai báo toàn dân NCOVI. 

Việc khai báo sức khỏe thực hiện trên ứng dụng đã được đưa lên Google 

play và App Store có địa chỉ tải về:  

+ Đối với hệ điều hành Android: 

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

+ Đối với hệ điều hành IOS: 

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

2. Phòng Văn hóa- Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với VNPT, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 

xã, thị trấn tổ chức truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích vận động mọi người 

dân tham gia sử dụng, khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI và 

tự nguyện khai báo trung thực, cập nhật thường xuyên và cung cấp thông tin dịch 

bệnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch; tham mưu cho UBND huyện chỉ 

đạo, kiểm tra, đánh giá việc tham gia sử dụng, khai báo trên ứng dụng khai báo y 

tế toàn dân NCOVI trên địa bàn huyện. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

 Tổ chức tiếp nhận, quản lý sử dụng tài khoản từ ứng dụng NCOVI tại địa 

chỉ website: http://moh.ncovi.vn/ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với 

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


các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai vận 

động nhân dân tham gia sử dụng, khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân 

NCOVI. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện 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 dân NCOVI và cập nhật thường xuyên 

thông tin trên ứng dụng; tích cực vận động gia đình, người thân và nhân dân tham 

gia khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích vận động đến từng người 

dân tham gia sử dụng, khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI; 

huy động các tổ chức chính trị, các hội đoàn thể, nhất là Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam, lực lượng thanh niên, phụ nữ…của các thôn, xóm, tổ dân phố với phương 

châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để lồng ghép việc tuyên 

truyền khai báo trên ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI với việc tuyên 

truyền, rà soát và thực hiện các nội dung khác trong phòng, chống dịch Covid-19.   

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; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng chống dịch 

   Covid-19 huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT. 
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