
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /STTTT-TTBCXB    Tiền Giang, ngày        tháng 3 năm 2020 

V/v hướng dẫn, khuyến khích người dân 

cài đặt và ứng dụng khai báo sức khỏe 

 y tế trên thiết bị di động 

 

 

`Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - Báo Ấp Bắc; 

  - Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang; 

  - Cổng Thông tin điện tin tỉnh; 

  - Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Truyền hình cáp. 

        - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

         - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã;  

       - Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Mỹ Tho. 

  

Nhằm hướng dẫn, khuyến khích người dân cài đặt và ứng dụng khai báo 

sức khỏe y tế trên thiết bị di động; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

đơn vị phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

1. Đề nghị Sở Y tế Tiền Giang: 

- Chủ động cung cấp thông tin mới về khai báo sức khỏe toàn dân cho 

các cơ quan báo chí của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Phối hợp Sở Thông tin Truyền thông và Đài Phát thanh-Truyền hình 

Tiền Giang sản xuất Clip tuyên truyền về khai báo sức khỏe toàn dân.  

2. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị:  

Chỉ đạo các đơn vị các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan phổ biến, hướng 

dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và tải trên điện thoại di 

động “NCOVI” (VNPT Group) hoặc có thể khai báo sức khỏe trên website 

https://tokhaiyte.vn. 

3. Đề nghị Đài Phát thanh- Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc: 

- Cập nhật, phản ánh trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp bắc 

tình hình khai báo sức khỏe toàn dân tại địa phương, cung cấp những thông tin 

mới hướng dẫn người dân trong tỉnh tham gia tốt công tác khai báo. 

- Đài Phát thanh- Truyền hình Tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Y tế sản xuất các clip tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ 

sở hướng dẫn người dân cài 2 ứng dụng (App) sau: Ứng dụng "NCOVI" (VNPT 

Group) và ứng dụng Sức khỏe Việt Nam đã được cập nhật trên google play 

(điện thoại, máy tính bảng chạy trên nền Android) và sẽ cập nhật trên App Store 

(điện thoại Iphone) 
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4. Cổng thông tin điện tử tỉnh:  

Đăng tải link tải ứng dụng trên điện thoại di động “NCOVI” (VNPT 

Group) hoặc có thể khai báo sức khỏe trên website https://tokhaiyte.vn trên hệ 

thống mail công vụ để cán bộ, công chức, người lao động và người dân truy cập 

tải ứng dụng. 

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã; 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Mỹ Tho: 

Tổ chức phát thanh các nội dung mới theo hướng dẫn của Sở Thông tin 

và Truyền thông và Sở Y tế. 

         6. Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông và Truyền hình cáp:  

- Các doanh nghiệp Viễn thông: Nhắn tin tới các thuê bao di động đang 

hoạt động trên địa bàn tỉnh về nội dung hướng dẫn, khuyến khích người dân cài 

đặt ứng dụng khai báo sức khỏe y tế trên thiết bị di động đến người dân trên 

địa bàn tỉnh.  

Nội dung tin nhắn: Tích cực khai báo sức khỏe toàn dân, người dân khai 

báo y tế bản thân và gia đình thông qua ứng dụng trên điện thoại di động 

“NCOVI” (VNPT Group) hoặc có thể khai báo sức khỏe trên website 

https://tokhaiyte.vn. 

Thời gian nhắn tin: 01 lần, ngày 11/3/2020. 

- Các doanh nghiệp Viễn thông, Bưu điện tỉnh: Chỉ đạo các nhân viên 

khi thực hiện giao dịch với người dân có khuyến khích, hướng dẫn người dân 

cài 2 ứng dụng (App) sau: Ứng dụng "NCOVI" (VNPT Group) và ứng dụng Sức 

khỏe Việt Nam đã được cập nhật trên google play (điện thoại, máy tính bảng 

chạy trên nền Android) và sẽ cập nhật trên App Store (điện thoại Iphone). 

- Các doanh nghiệp truyền hình cáp: Thực hiện chạy chữ tuyên truyền 

với nội dung: “Đề nghị người dân khai báo y tế bản thân và gia đình thông qua 

ứng dụng trên điện thoại di động “NCOVI” (VNPT Group) hoặc có thể khai 

báo sức khỏe trên website https://tokhaiyte.vn”. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền khai báo sức 

khỏe y tế đến người dân trong tỉnh./.  

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản Sở 

Thông tin và Truyền thông. Số điện thoại: 0273.3888848, hoặc Ông Phạm Bửu Ngọc 

– Trưởng Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản số điện thoai: 0933005577. 
 

Như nhận: 
  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Ban Giám đốc Sở (b/c); 

  - Lưu: VT, TTBCXB (T). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Định 

 

https://thanhnien.vn/tin-tuc/khai-bao-y-te.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/khai-bao-y-te.html
https://thanhnien.vn/tin-tuc/khai-bao-y-te.html
https://tokhaiyte.vn/
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