
UBND TỈNH CAO BẰNG 

             SỞ Y TẾ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SYT-NV  Cao Bằng, ngày              tháng 3 năm 2020 
V/v triển khai cài đặt ứng 

dụng ứng dụng NCOVI  

trên thiết bị di động và  

khai báo y tế 

  

                     

Kính gửi: các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. 

 

 

Để tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID – 19 khi dịch bệnh COVID – 19 bước sang giai đoạn 

mới, có nhiều diễn biến phức tạp; Sở Y tế: 

1. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế phổ biến, quán triệt công chức, 

viên chức, người lao động trong đơn vị gương mẫu, chủ động triển khai cài đặt 

ứng dụng ứng dụng NCOVI trên thiết bị di động và khai báo y tế cho bản thân 

qua ứng dụng này theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công 

văn số 198/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/3/2020. 

2. Công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn gia đình, người thân, bạn bè, người 

bệnh, gia đình người bệnh triển khai cài đặt ứng dụng ứng dụng NCOVI trên thiết 

bị di động và khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI để góp phần tham gia phòng, 

chống dịch bệnh COVID – 19. 

Nội dung Công văn số 198/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/3/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông được Sở Y tế đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở 

Y tế Cao Bằng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Giám đốc Sở Y tế;  

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;  
- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén; 

- Các trạm y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Tuấn Phong 
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