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Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới 

và Việt Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và Bộ Y 

tế đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp công nghệ kịp thời để hỗ trợ 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề 

nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp 

dữ liệu phục vụ việc phân tích, theo dõi, giám sát nguy cơ tình hình dịch bệnh 

COVID-19 theo hướng dẫn, như sau: 

1. Thành lập tổ công tác, thành phần do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh COVID-19 địa phương quyết định, phụ trách công tác thu thập, tổng hợp 

thông tin, dữ liệu phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương và báo cáo 

cho Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 (Ban Chỉ đạo 

COVID-19).  

2. Tổ công tác có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo dữ liệu, thông 

tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 chính xác, đầy đủ kịp thời về Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Việc tổng hợp, báo cáo dữ liệu cho Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 được thực hiện như sau: 

a) Cập nhật thông tin dữ liệu báo cáo theo mẫu trên trang thông tin điện tử 

http://cscovid.moh.gov.vn, đồng thời gửi văn bản cử đầu mối về Ban chỉ đạo 

COVID-19 để cung cấp tài khoản đăng nhập. 

b) Tổ công tác cập nhật dữ liệu, thông tin cho Ban Chỉ đạo COVID-19 trước 

18:00 hằng ngày hoặc ngay khi có ca bệnh mới xuất hiện tại địa phương thuộc 

phạm vi quản lý.  

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn 

trương triển khai công tác thu thập, tổng hợp và cung cấp dữ liệu, thông tin cho 

Ban Chỉ đạo COVID-19 để theo dõi, giám sát và có phương án hành động nhanh 

chóng, kịp thời. 

http://cscovid.moh.gov.vn/


Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

liên hệ đồng chí: Lý Tuấn Anh, thành viên tổ chuyên gia hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc 

gia phòng chống COVID-19; số điện thoại: 0973668704; Hỗ trợ kỹ thuật: 

hotrocscovid@gmail.com;Địa chỉ tải hướng dẫn: 

https://drive.google.com/file/d/14Nb_yxrczJpzM0eUYAfnVQqqXqyy8ySa/view 

  Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó TTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng BYT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, CNTT. 
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Nguyễn Thanh Long 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 
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