ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG TUYỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:53 /UBND-VH
Đồng Tuyển, ngày 06 tháng 4 năm 2020
V/v tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19
Kính gửi:
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã;
- Các trường học;
- Các khu dân cư trên địa bàn.
Thực hiện công văn số: 459/UBND-VH ngày 03/4/2020 của UBND thành
phố Lào Cai về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19.
UBND xã Đồng Tuyển chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn, bằng nhiều hình thức.
2. Phản ánh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng đã chủ động, khẩn trương,
quyết liệt, kịp thời triển khai ngay các phương án, kịch bản sẵn sàng ứng phó với
mọi tình huống có thể xảy ra.
3. Kịp thời thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh trong cả nước, trên địa
bàn tỉnh, thành phố để người dân yên tâm; không hoang mang, lo lắng, mất bình
tĩnh, nhưng không được chủ quan.
4.Tăng cường thời lượng, số lượng các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người
dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức
của người dân về tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của cơ quan chức năng nhằm
hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; Tuyên truyền đến nhân dân nghiêm túc thực hiện
khai báo y tế.
5. Ngoài các nội trên, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo: Bộ phận văn hóa xã Tăng
thời lượng tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp phòng
chống dịch trên hê thống loa truyền thanh thành phố 3 lần/ngày (vào các buổi sáng,
trưa, chiều) nhằm đảm bảo việc tiếp cận thông tin của người dân được nhanh
chóng, kịp thời và chính xác. UBND xã chủ động tiếp sóng trên hệ thống loa truyền
thanh của xã.

6. Tài liệu tuyên truyền: Đề nghị truy cập vào Cổng thông tin điện tử Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tại địa chỉ: https://stttt.laocai.gov.vn, tải tài
liệu để tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã.
UBND xã Đồng Tuyển đề nghị các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư tích cực
tuyên truyền, hướng dẫn để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã
đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT-VH.
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HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ TOÀN DÂN
Người dân có thẻ truy cập vào 3 kênh để thực hiện khai báo.
1. Truy cập cổng khai báo điện tử
- Truy cập Cổng Khai báo điện tử: https://tokhaiyte.vn/form để khai báo
thông tin cho người dân trong nước;
- Truy cập https://tokhaiyte.vn để khai báo thông tin cho người nước ngoài.
2. Tải App NCOVI, được ra mắt chính thức vào 16h ngày 9/3
- Trên thiết bị Android với địa chỉ tải ứng dụng (link):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en
- Trên thiết bị IOS: hiện chưa có thông tin (link) tải về để cài đặt sử dụng.
(Khi nào có thông tin sẽ được thông báo trên Cổng TTĐT của thành phố).
3. Sử dụng ứng dụng (App) Sức Khỏe Việt Nam:
- Cổng thông tin điện tử: https://suckhoetoandan.vn/
- Trên thiết bị Android với địa chỉ tải ứng dụng (link):
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.suckhoetoandan.v2
- Trên thiết bị IOS với địa chỉ tải ứng dụng (link):
https://apps.apple.com/us/app/s%E1%BB%A9ckh%E1%BB%8Fevi%E1%BB%87t-nam/id1489263065?l=vi&ls=1
* Lưu ý, các trang/cổng thông tin và ứng dụng khai báo sức khỏe đã thuận
tiện với người sử dụng, người dùng chủ động tham khảo hướng dẫn và cung cấp
thông tin theo các biểu mẫu kèm theo.

