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       Kính gửi:  Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

  

Căn cứ nội dung số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc triển khai ứng dụng khai 

báo y tế toàn dân NCOVI. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức tập huấn cho đội ngũ 

nhân viên y tế có liên quan trong việc thực hiện ứng dụng khai báo y tế toàn 

dân tại đơn vị và Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ cập 

nhật tình trạng xác minh thông tin của người dân và thống kê số lượng người 

dân đang được theo dõi sức khỏe trên địa bàn xã, phường, thị trấn quản lý  

(Gửi kèm Tài khoản đăng nhập và hướng dẫn sử dụng). 

Nhận được công văn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ SYT (để chỉ đạo); 

- UBND các huyện/Tx/Tp (); 

- VP Sở (th/hiện); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY, (Bích). 
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