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    Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành; 

  - UBND các huyện, UBND Thành phố; 

  - Các cơ quan báo chí địa phương;  

  - Các tổ chức, đoàn thể; 

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. 

 
Triển khai chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

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

gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

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

gây ra. 

Để khuyến khích tổ chức, cá nhân toàn xã hội tham gia phòng chống, dịch 

COVID-19, cung cấp thông tin Y tế cá nhân kịp thời cho ngành Y tế nhằm tìm ra các 

trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 một cách chủ động. Bộ 

Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và doanh nghiệp viễn thông xây dựng 

ứng dụng NCOVI trên nền tảng các thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính 

bảng..) phục vụ việc khai báo y tế toàn dân, 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. Sở 

Thông tin và Truyền thông Cao Bằng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển 

khai các nội dung sau đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động của đơn vị 

mình: 

1. Tổ chức triển khai cài đặt ứng dụng và khai báo Y tế trên ứng dụng trong nội bộ 

đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tuyên truyền cài đặt ứng dụng và khai báo Y tế đến người dân, doanh 

nghiệp, người thân và bạn bè. 

2. Các cơ quan báo chí tại địa phương. 

- Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch 

COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khuyến khích người dân tham gia 



khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động (hướng dẫn khai báo y tế qua 

ứng dụng tại mục 3 công văn này).  

- UBND các huyện và UBND thành phố: Chỉ đạo các đơn vị truyền thông cấp 

huyện, thành phố thực hiện: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phòng chống dịch bệnh 

đến người dân. Khuyến khích người dân tham gia khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI 

trên thiết bị di động (hướng dẫn khai báo y tế qua ứng dụng tại mục 3 công văn này). 

3. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo Y tế trên ứng dụng NCOVI: 

3.1  Đối với các thiết bị chạy IOS ( điện thoại thông minh Iphone, máy tính bảng 

Ipad..) 

- Vào cửa hàng ứng dụng APP Store trên thiết bị, gõ từ khoá tìm kiếm app 

NCOVI, sau đó cài đặt. Để tạo tài khoản người dùng phải cung cấp các thông tin: số 

điện thoại, họ và tên, số CMND, địa chỉ..tiếp đó người dùng khai báo các thông tin khảo 

sát theo hướng dẫn của phần mềm: bằng cách người dùng tự đánh giá tình trạng sức 

khỏe và điền vào mẫu khảo sát, sau đó gửi thông tin khai báo để hoàn tất. 

- Hoặc người dùng có thể tải ứng dụng NCOVI trên IOS về theo địa chỉ sau: 

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

Biểu tượng ứng dụng NCOVI trên APP Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Đối với các máy điện thoại, máy tính bảng chạy Android 

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


- Vào cửa hàng ứng dụng CH PLAY gõ từ khoá tìm kiếm app NCOVI, sau đó cài 

đặt. Để tạo tài khoản người dùng phải cung cấp các thông tin: số điện thoại, họ và tên, 

số CMND, địa chỉ..tiếp đó người dùng khai báo các thông tin khảo sát theo hướng dẫn 

của phần mềm: bằng cách người dùng tự đánh giá tình trạng sức khỏe và điền vào mẫu 

khảo sát, sau đó gửi thông tin khai báo để hoàn tất. 

- Hoặc người dùng có thể tải ứng dụng NCOVI trên Andoid về theo địa chỉ sau: 

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

Biểu tượng ứng dụng NCOVI trên CH PLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh 

tróng triển khai các nội dung trên; tuyên truyền, khuyến khích đến các tổ chức, cá nhân, 

người lao động tham gia toàn dân khai báo Y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19./. 

 

 Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 

 - UBND tỉnh; 

 - GĐ, PGĐ; 

  - Lưu: BCVTCNTT, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 

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