
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH
PC DỊCH BỆNH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /BCĐ-YT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng  03   năm 2020
V/v khai báo y tế 
điện tử bắt buộc 

Kính gửi:
- Thành viên BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh;
- Giám đốc các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Đoàn thể.

Thực hiện Công văn số 1115/CV-BCĐ ngày 06/03/2020 của Ban Chỉ đạo
phòng chống quốc gia chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do COVID-
19 về việc khai báo y tế điện tử bắt buộc; 

Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh, yêu cầu các thành viên BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Sở, ban ngành,
tổ chức khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vận hành hiệu
quả hệ thống thông tin khai báo y tế.

- Phối hợp với cơ quan Báo chí trong việc tuyên truyền, khuyến khích
người dân cung cấp các thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân
theo  các  hướng  dẫn  tại  trang  thông  tin  điện  tử  https://tokhaiyte.vn  hoặc
https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc sử dụng mã QR (đính kèm).

2. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân cung cấp các thông tin cá nhân
và tình hình sức khỏe của bản thân theo các hướng dẫn tại trang thông tin điện
tử https://tokhaiyte.vn hoặc https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc sử dụng mã
QR (đính kèm) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị tại địa phương triển khai việc thực hiện khai báo y tế
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
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- Huy động sự tham gia các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức
chính trị, chính trị-xã hội với ngành y tế triển khai việc thực hiện khai báo y tế
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân cung cấp các thông tin cá nhân
và tình hình sức khỏe của bản thân theo các hướng dẫn tại trang thông tin điện
tử https://tokhaiyte.vn hoặc https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc sử dụng mã
QR (đính kèm). Người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn
hình “Theo dõi sức khỏe”.

- Bố trí nhân lực và cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện việc khai báo y tế.

4. Các Sở, ban ngành:

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện việc
khai  báo  y  tế  điện  tử  theo  các  hướng  dẫn  tại  trang  thông  tin  điện  tử
https://tokhaiyte.vn  hoặc https://suckhoetoandan.vn/khaiyte.

- Đăng tải thông tin về việc khai báo y tế trên Cổng thông tin điện tử của
các Sở, ban, ngành.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh
ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp các ban ngành, đoàn thể, ngành
y tế và chính quyền địa phương triển khai thực hiện việc khai báo y tế điện tử
theo  các  hướng  dẫn  tại  trang  thông  tin  điện  tử  https://tokhaiyte.vn  hoặc
https://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc sử dụng mã QR (đính kèm).

- Đăng tải thông tin về việc khai báo y tế trên Cổng thông tin điện tử.

Ban Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đề nghị
các Sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Kèm theo Công văn số 1115/CV-BCĐ ngày 06/03/2020 của Ban Chỉ đạo
phòng chống quốc gia và hướng dẫn khai báo tại website và mã QR./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Đ/c Nguyễn Văn Thọ - CT UBND tỉnh

Trưởng BCĐ (báo cáo);
- Đ/c Trần Văn Tuấn – PCT UBND tỉnh

Phó Trưởng BCĐ (báo cáo);
- VP UBND tỉnh;
- Viettel BR-VT; VNPT BR-VT;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Các phòng SYT;
- Báo BRVT, Đài BRT (phối hợp đưa tin);
- Lưu VT-NV.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PC DỊCH BỆNH COVID-19
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Minh An
(Giám đốc Sở Y tế)

2

https://suckhoetoandan.vn/khaiyte
https://tokhaiyte.vn/


KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ BẮT BUỘC

Website: https://tokhaiyte.vn  hoặc https://suckhoetoandan.vn/khaiyte

 

Sử dụng mã QR (đính kèm).

Mã QR

3

https://suckhoetoandan.vn/khaiyte
https://tokhaiyte.vn/


Ứng dụng NCOVI được Bộ Y tế và Bộ TT&TT khuyến nghị toàn dân sử dụng
để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm

bảo phòng chống dịch một cách chủ động. 
Ứng dụng này có thể tải về trên Smartphone Android hoặc iOs.
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