UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số:751 /STTTT- BCVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 6 năm 2021

V/v tuyên truyền chủ trương khai báo y tế
điện tử bắt buộc tại 09 chốt kiểm soát dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(HỎA TỐC)
Kính gửi:
- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình,
Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối
với người dân đến tỉnh Vĩnh Phúc tại 09 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Sở
Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và
Truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; UBND cấp huyện
chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan, đơn vị có trang
thông tin điện tử và các hình thức thông tin cơ sở khác tăng cường thời lượng, tần
suất thông báo, tuyên truyền về chủ trương:
- Thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với người dân đến tỉnh Vĩnh
Phúc tại 09 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của tỉnh qua ứng dụng
tokhaiyte.vn của Bộ Y tế triển khai từ ngày 04/6/2021.
- Đề nghị người dân đến tỉnh Vĩnh Phúc nên chủ động cài đặt ứng dụng
tokhaiyte.vn và khai báo y tế trước để khi đến các chốt thực hiện quét mã QR Code
nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tránh ùn tắc giao thông.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, BCVT.
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