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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT- CNTT 
V/v hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI 

và sử dụng khai báo y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Thanh Hoá, ngày      tháng 3 năm 2020 

 
          Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VCCI Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 
 

 

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 07/3/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc t ng cư ng công tác ph ng, chống dịch Covid - 1 , nh m tiếp tục đ y 

m nh công tác thông tin, tuy n truyền và thực hiện các biện pháp ph ng, chống 

dịch bệnh Covid-1 , h n chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch Covid - 19 bùng 

phát và lây lan trên địa bàn tỉnh.  

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Y tế cho ra mắt 

ứng dụng NCOVI dành cho ngư i dân Việt Nam. Đây là k nh thông tin chính 

thống của cơ quan nhà nước về tỉnh hình dịch bệnh và hướng dẫn các khai báo y tế 

cho ngư i dân. Ứng dụng cho phép ngư i dân khai báo thông tin sức khỏe hiện t i 

để có thể được hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế. Tr n ứng dụng này, ngư i dân 

cũng có thể xem các thống k , thông tin về dịch bệnh được cập nhật li n tục, các 

hướng dẫn cách ph ng trách bệnh dịch hiệu quả và an toàn từ các chuy n gia y tế. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý đơn vị thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Đề nghị các đơn vị thông tin, tuy n truyền để CBCC trong cơ quan, đơn vị 

biết và sử dụng dụng ứng dụng NCOVI góp phần ph ng chống COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh.  

2. Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở 

thông tin, tuy n truyền về việc sử dụng ứng dụng NCOVI đến ngư i dân, doanh 

nghiệp, tổ chức biết để sử dụng và tiếp tục phổ biến sâu rộng các nội dung chỉ đ o 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đ o Quốc gia về ph ng, chống dịch 

Covid-1 , các Bộ, ngành Trung ương, chỉ đ o của Chủ tịch UBND tỉnh và các 

ngành chức n ng đối với việc ph ng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI: 
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- Đối với điện tho i di động sử dụng hệ điều hành Android: Ngư i dùng mở 

ứng dụng App CH Play tr n điện tho i, sau đó gõ tìm kiếm NCOVI và chọn biểu 

tượng NCOVI để cài đặt. 

- Đối với điện tho i di động sử dụng hệ điều hành IOS: Ngư i dùng mở ứng 

dụng App Store tr n điện tho i, sau đó gõ tìm kiếm NCOVI và chọn Get t i biểu 

tượng NCOVI để cài đặt. 

Biểu tượng ứng dụng như sau: 

 
 

4. Cách khai báo y tế tr n ứng dụng NCOVI: 

Bước 1: Sau khi truy cập vào ứng dụng NCOVI, ngư i dùng cần nhập thông 

tin cá nhân (họ t n, địa chỉ, số điện tho i...) để tiến hành xác thực danh tính.  

Bước 2: Ứng dụng sẽ gửi trả về một mã OTP theo số điện tho i đã nhập, 

ngư i dùng cần lấy đo n mã OTP để nhập vào ứng dụng nh m xác thực.  

 
Bước 3: Ngư i dùng sẽ trả l i các thông tin để nhận biết liệu có nguy cơ 

nhiễm Covid-19 hay không. Các thông tin này bao gồm việc có tiếp xúc với ngư i 

mang mầm bệnh, có đi từ vùng dịch hay tiếp xúc với ngư i đi từ vùng dịch hay 

không? 
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Bước 4: Sau khi vào trang chủ của ứng dụng, ngư i dùng cần lựa chọn vào ô 

Khai báo y tế tự nguyện để bắt đầu việc khai báo.  
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Bước 5: Ở bước tiếp theo, ngư i dùng cần nhập l i các thông tin cá nhân (họ 

t n, địa chỉ, số điện tho i,...), cùng với đó là thông tin khai báo về tình tr ng y tế 
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(các triệu chứng bệnh, các bệnh nền nếu có,...). Cuối cùng, ngư i dùng nhấn vào ô 

“Khai báo y tế” để hoàn tất việc khai báo.  
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B n c nh việc tự khai báo, ngư i dùng cũng có thể tiến hành khai báo hộ cho 

ngư i thân của mình.  

Tr n đây là hướng dẫn cài đặt ứng dụng app NCOVI và sử dụng khai báo y 

tế. Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết và 

đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Bộ TT&TT (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT Ph m Đ ng Quyền ( để b/c); 

- BCĐ PCDBVĐHHC tỉnh (để b/c);  

- Lưu: VT, CNTT-03. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đỗ Hữu Quyết 
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