
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  457/UBND-VHTT         Văn Quan, ngày 08 tháng 4 năm 2020 

V/v tuyên truyền triển khai ứng 

dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 

và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự 

phòng Covid-19 

    

  Kính gửi: 

    - Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn;     

 Thực hiện Công văn số 508/STTTT-TTBCXB ngày 31/3/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông, về triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI 

và không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Khẩn trương triển khai đến 100% cán bộ, công nhân viên chức, người lao 

động, thành viên trong gia đình và Nhân dân: 

1.1- Thực hiện khai báo y tế (Thông qua ứng dụng khai báo y tế toàn dân 

qua ứng dụng NCOVI hoặc tại địa chỉ www.ncovi.vn, www.tokhaiyte.vn); cập nhật 

tình hình sức khỏe hằng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế. 

a) Yêu cầu các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã 

hội - Dân tộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện có đông cán bộ, chiến 

sỹ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, triển khai bảo đảm 

100% quân số. 

b) Bưu điện huyện hỗ trợ các đối tượng hưu trí khai báo y tế khi thực hiện 

chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.  

c) Đề nghị Đoàn TNCSHCM huyện phối hợp chỉ đạo đoàn viên, thanh niên 

tiếp tục phát huy vai trò xung kích , tình nguyêṇ , tích cực hỗ trợ chính quyền các 

cấp và Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, triển khai hỗ trợ 

khai báo y tế toàn dân… 

1.2- Không tích trữ, không tự ý sử dụng thuốc Hydroxychloroquine và 

Azithromycin để điều trị bệnh viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2 khi không có 

chỉ định của bác sỹ. 

(Ngày 30/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tuyên truyền 

bằng cách gửi tin nhắn đến 100% số thuê bao trên địa bàn huyện. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đôn đốc thực hiện theo khuyến cáo). 

 2. Đề nghị Trung tâm Viễn thông Văn Quan, Viettel Văn Quan: Tăng cường 

phối hợp thực  hiện  nhắn  tin  tuyên  truyền  qua  hệ thống SMS định kỳ đến các 

thuê bao di động trên địa bàn toàn huyện để truyên truyền dịch bệnh Covid-19. 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
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thông: triển khai công tác tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên 

địa bàn huyện thực hiện khai báo y tế theo quy định. 

 - Phát, đăng tải các clip infographic về khai báo y tế, không tích trữ thuốc, 

đăng trên truyền hình Văn Quan màn hình LED, trên mạng xã hội,... (Tải video 

clip tại địa chỉ sukien.langson.gov.vn). 

 - Đăng banner có đường link đến địa chỉ hoặc cho phép tải ứng dụng khai 

báo y tế (NCOVI) trên web của Báo điện tử (Báo điện tử và Cổng thông tin điện tử 

huyện các Trang thông tin điện tử thành viên). 

 - Tận dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, chú trọng thông tin 

về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, 

chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh 

giác đối với dịch bệnh, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối 

với người mắc, người nghi mắc bệnh, người đang thực hiện cách ly y tế,… 

 4. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, phố  và 

từng hộ gia đình thuộc phạm vi quản lý thực hiện khai báo y tế toàn dân NCOVI và 

tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung nêu trên.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Ủy ban 

nhân dân huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 14/4/2020 để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 
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Đổng Tiến Dũng 

 
 


