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Số:          /SYT-NVY 

V/v khai báo sức khoẻ du lịch 

phòng, chống dịch Covid-19 

Khánh Hòa, ngày         tháng 3 năm 2020 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Du lịch;  

- Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2823/UBND-KGVX ngày 

27/3/2020 về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOV và Công văn số 

2424/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 về việc khai báo sức khoẻ du lịch, Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị phối hợp thực hiện nội dung sau đây: 

1. Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế 

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tại cửa khẩu để thực 

hiện các biện pháp kiểm dịch y tế; hướng dẫn, triển khai thực hiện khai báo sức khỏe du 

lịch cho tất cả các hành khách nội địa và quốc tế, hành khách nhập cảnh từ các quốc gia 

và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Cam 

Ranh và các cảng biển trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của 

Bộ Y tế tại Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020 về việc khai báo sức khoẻ du 

lịch (gửi kèm). 

2. Sở Du lịch 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động và triển 

khai cho tất cả các hành khách du lịch nội địa và quốc tế thực hiện các nội dung khuyến 

cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (truy cập tại website 

http://ncov.moh.gov.vn) và thực hiện ứng dụng Khai báo sức khỏe du lịch (Vietnam 

Health Declaration) nhằm góp phần kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân 

và cộng đồng. 

- Hình thức áp dụng: Khai báo điện tử trên website: https://tokhaiyte.vn hoặc khai 

báo trên thiết bị di động thông minh (điện thoại, máy tính bảng...) thông qua ứng dụng 

Khai báo sức khỏe du lịch (Vietnam Health Declaration) được tải về từ App store (đối 

với iOS) và CH Play (đối với Android). 
 
Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- UB MTTQVN tỉnh (VBĐT); 

- UBND H, TX, TP (VBĐT); 

- PYT H, TX, TP (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT); 

- Sở Giao thông Vận tải (VBĐT); 

- Trung tâm KSBT (VBĐT, p/h); 

- Các CQ, đơn vị trực thuộc SYT (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 

 

http://ncov.moh.gov.vn/
https://tokhaiyte.vn/
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