
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-VP 

V/v hỗ trợ khai báo y tế  

qua tổng đài 18001119 

Quảng Ngãi, ngày     tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: 

 

 - Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành; Hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã thiết lập số điện 

thoại đường dây nóng 18001119 hỗ trợ người dân trong công tác khai báo y tế 

trên các ứng dụng: tokhaiyte, BLUEZONE, NCOVI. Tổng đài này đã được Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ TT&TT đưa vào vận hành 

khai thác chính thức từ tháng 5/2021. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị phối hợp truyền thông đến cán bộ, nhân 

viên, người dân sử dụng tổng đài 18001119 để được hỗ trợ hướng dẫn khai báo y 

tế cũng như cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe hiện tại, hỗ trợ cơ sở y tế 

cập nhật thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Lưu ý cuộc gọi đến số 18001119 và khi nhận cuộc gọi từ tổng đài này, 

người dân đều được miễn phí cước gọi. 

 Sở Y tế thông báo để cơ quan, đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

              Nguyễn Xuân Mến 
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