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THÔNG BÁO
V/v triển khai sử dụng ứng dụng SỨC KHỎE VIỆT NAM
Thực hiện Công văn số 623/BYT-VPB1 ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế về sử
dụng ứng dụng SỨC KHỎE VIỆT NAM;
Ngày 08/02/2020, Bộ Y tế đã khai trương ứng dụng SỨC KHỎE VIỆT
NAM trên thiết bị di động để người dân kịp thời cập nhật thông tin về tình hình
dịch bệnh và cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ và tình trạng nhiễm Covid19; đồng thời hỗ trợ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố tiếp nhận, xử lý
thông tin, đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với các ca bệnh nghi ngờ.
Sở Y tế Quảng Ngãi cùng Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền và triển khai ứng
dụng SỨC KHỎE VIỆT NAM trên các thiết bị điện thoại thông minh trên địa bàn
tỉnh, tại địa chỉ: https://suckhoetoandan.vn/.
Sở Y tế Quảng Ngãi trân trọng thông báo để Quý cơ quan, đơn vị, công dân
biết để kịp thời cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và cung cấp thông tin liên
quan tới nguy cơ và tình trạng nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh (b/c);
- Đảng ủy Khối các cơ quan và DN tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQ, các hội đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế;
- Đảng ủy Sở Y tế;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Phòng Y tế huyện, thành phố;
- Lưu: VT.
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