
     UBND TỈNH TÂY NINH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH,                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         HĐND VÀ UBND                                              

 

     Số:             /VP-VHXH                                     Tây Ninh, ngày 30 tháng  3 năm 2020 

       V/v triển khai ứng dụng  

   khai báo y tế toàn dân NCOVI 

 

 

     Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1436/CV-BCĐ ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn 

dân NCOVI (Tài liệu được gửi kèm theo trên phần mềm eoffice của đơn vị), đồng chí 

Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, hỗ trợ, đôn đốc 

các đơn vị y tế dự phòng trong việc triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị y 

tế dự phòng thực hiện việc quản lý, sử dụng thông tin từ ứng dụng NCOVI theo quy 

định. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh tổ chức truyền thông, khuyến khích người dân tham gia sử dụng, ứng dụng và 

tự nguyện khai báo, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ cho công tác phòng chống 

dịch. 

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCVP Nhung; 

- PVHXH; 

- Lưu: VT.VP UBND tỉnh. 
Xvx 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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