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V/v triển khai ứng dụng khai báo y tế tự 

nguyện và hệ thống khai báo sức khoẻ 

du lịch đối với CBQL, GV, NV ngành 

GDĐT thị xã Buôn Hồ 

 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc 

 

 Thực hiện Công văn số 494/UBND-YT, ngày 23/3/2020 của Uỷ ban nhân 

thị xã Buôn Hồ về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế tự nguyện và hệ thống khai 

báo sức khoẻ du lịch; 

Nhằm cập nhật thông tin dịch bệnh kịp thời, chính xác, hướng dẫn các biện 

pháp dự phòng lây nhiễm, tư vấn hỗ trợ y tế kịp thời khi gặp các dấu hiệu bất 

thường về sức khoẻ, giúp ngành Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

cấp thị xã kịp thời phát hiện các nguy cơ dịch bệnh để đưa ra các biện pháp ứng 

phó phù hợp, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích CBQL, GV, NV trong đơn vị khai 

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

dịch Covid-19 qua ứng dụng khai báo ý tế tự nguyện NCOVI và Hệ thống khai báo 

sức khoẻ du lịch (Vietnam Health Declaration), theo hướng dẫn đính kèm; 

2. Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện bằng file mềm (theo mẫu đính 

kèm) về phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Công nghệ thông tin trước ngày 

15/4/2020 để tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy định; 

 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã (qua đồng chí Nguyễn Hoà Phương, chuyên viên phụ 

trách CNTT) để được hỗ trợ kịp thời. 

 Nhận được Công văn này, đề nghị hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã (thay báo cáo); 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT (t/dõi, c/đạo); 

- Như kính gửi (thực hiện); 

- Lưu: VT, TH (Phương, - kí số). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phỉ Đính 

 

 

 

 



BÁO CÁO SỐ LIỆU  

KHAI BÁO Y TẾ QUA ỨNG DỤNG NCOVI/ HỆ THỐNG KHAI BÁO SỨC 

KHOẺ DU LỊCH (VIETNAM HEALTH DECLARATION) 
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báo 

Chưa 

khai báo 

       

…       

 

Lưu ý: Gửi bằng file Exel qua Email nội bộ, không gửi văn bản giấy./. 

* Chỉ chọn 1 ứng dụng để khai báo. 
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