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Quáng Tr(,  ngàyf5thángçnam  2020 

V/v Cung cAp d 1iu phiic vçi theo 
dOi nguy ca djch bnh Covid-19 

KInh g1ri: 
- Các S&: Y t VAn hóa Th thao và Du ljch, 

Giáo diic và Dào tao,  Giao thông vn tâi, 
Lao dng - Thuong binh và Xä hi; 

- Cong an tinh, Bô Chi huy Quan sr tinh, 
Bô Chi huy B di biên phông tinh; 

- UBND các huyn, thj xA, thành ph& 

Thirc hin yêu câu cüa B Y t tai  Cong vAn so 2488/BYT-CNTT ngày 
06/5/2020 ye vic cung cap dQ 1iu phçic vi theo döi tInh hInh nguy cci djch bnh 
COVID- 19 (sao gilti kèn'z theo), 

UBND tinh có kin nhu sau: 

Giao S Y t, ca quan thing tryc BCD phông, chng djch Covid-19 tinh 
thành 1p To cong tác thu thp, tong hqp thông tin, dr 1iu phông, chông djch bnh 
Covid-19 trén dja bàn tinh. 

To cong tác do lAnh dao  S Y t lam th tnthng, thành viên là can b cüa các 
ngành, dja phixcing lien quan. To cong tác thrc hin n1iim vi theo yêu câu cüa B Y 
té tai  Cong vAn so 248 8/BYT-CNTT ngày 06/5/2020 nêu trên./.p 

Nol nhmn: 
- Nhti trén; 
-LuuVT,VX. 



BQYTE CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tuy do - Hnh phüc 

 

S& 2488/BYT-CNTT 
V/v cung cp dr 1iu phçic vi 

theo döi tInh hinh nguy ca 
• . 4I4h COVID-19 

AI:t 

..................Tcinh hInh din bin phüc p cüa djch bnh COVID-19 trén th gi 

LthI ( và V1Nan Ban Chi dao quôc gia phong chông dich bnh COVID-19 va B Y 
-.

- "iEiiyt 1it chi do, trin khai nhiu giái pháp cong ngh kjp thô'i d h trçY 
phông, chng djch bnh COVID- 19 tai Vit Nam. 

Thrc hin ' kMn chi do cüa Phé Thu t.rvng ChInh phü Vi Dirc Dam 
Tnr&ng Ban Chi do quc gia phông ch6ng djch bnh COVID- 19, BO Y t dà 
nghj Chü tch Uy ban nhân dan tinh, thãnh ph6 trrc thuOc trung iwng cung cAp 
dü 1iu phic vi vic phân tIch, theo döi, giám sat nguy ci tInh hInh djch bnh 
COVID-19 theo huâng dn, nhu sau: 

1. Thành 1p t cong tác, thành phn do Ban Chi dao  phông chng djch 
bnh COVID-19 dja phuong quyt djnh, phi trách cong tác thu thp, t6ng hçip 
thông tin, d 1iu phông chng djch bnh COVID- 19 tai  dja phucing và báo cáo 
cho Ban CM d?o  quc gia phông ch&ig djch bnh COVID- 19 (Ban Chi do 
COVID- 19). 

2. T cong tác có trách nhim thu thp, tng hçip và báo cáo d Iiu, thông 
tin lien quan dn djch bnh COVID- 19 chinh xác, dAy dü kp th?yi v Ban Chi dao 
qu& gia phông chng djch bnh COVID-19. 

3. Vic tng hcip, báo cáo dC 1iu cho Ban Chi do quc gia phông chng 
djch bnh COVID-19 ducic thrc hin nhu sau: 

a) Cp nhât thông tin dO 1iu báo cáo theo mAu trên trang thông tin din tCr 
http://cscovid.moh.gov.vn, ding thô'i gri van ban cr dAu m6i v& Ban chi do 
COVID- 19 d cung cAp tài khoán dAng nhp. 

b) T6 cong tác cp nht dt Iiu, thông tin cho Ban Chi do COVID-19 triiâc 
18:00 hAng ngày hoc ngay khi có ca bnh m&i xuAt hin ti da phuong thuc 
phm vi quãn 1. 

BO Y t d nghj UBND các tinh, thành p116 trrc thuc trung irong kh&n 
truang trin khai cong tác thu thp, t6ng hçxp và cung cAp d 1iu, thông tin cho 
Ban CM dao  COWD-19 d theo dôi, giám sat và có phucing an hành dng nhanh 
chóng, kjp thôi. 

Ha N5i, ngày 06 tháng 5 nám 2020 

nh gCri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trrc thuc trung irong. 



hanh Long 
Phó Trirôiig Ban Chi do qu6c gia 
phông chng djch bnh COVID-19 

..z . I - , . A Trong qua trmnh then khai thi1rc hien, flCU co kho khan, wang mac de ngh 
lien h dng chI: L Tu.n Anh, thành viên t chuyên gia h trçi Ban chi dao quc 
gia phông ch6ng COVID-19; s din thoi: 0973668704; H trçi k5' thut: 
hotrocscovidgmai1.com;Dja clii tãi hrnmg dn: 

https://drive.google.comlfile/d/14Nb_yxrczJpzMOeUyAfnvQqqxqyy8ysaJview  

Trân trQng./. 

Noi ,hc2n: 
- Nhtr trén; 
- Phó TTg Vu Dirc Dam (d báo cáo); 
- Các Thr tru&ng BYT (d ph6i hcip); 
- Luu: VT, CNTF. 

KT. BQ TRL!1NG 
THU'T:.. THUÔNGTR!IrC 
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