
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ  Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1939/SYT-NVY 

V/v báo cáo nhanh tình hình 

phòng, chống dịch COVID-19 

An Giang, ngày 05  tháng  8  năm 2020     

 

   Kính gửi:  Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

         

 Để có số liệu báo cáo thống nhất trong toàn tỉnh hằng ngày cho Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện 

một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Cập nhật thường xuyên trên trang thông tin của Bộ Y tế và Sở Y tế về tình 

hình dịch bệnh COVID-19 để hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh trong cộng 

đồng. 

2. Tăng cường giám sát các trường hợp đi về từ các khu vực có dịch trong 

và ngoài nước. 

3. Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo về Sở Y tế (theo phụ lục đính kèm) 

và báo cáo theo mẫu quy định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về Viện Pasteur 

trước 15 giờ 00 phút hằng ngày để Sở Y tế tổng hợp báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 

tỉnh. 

Chú ý:  

- Số liệu báo cáo phải thống nhất và chính xác về Sở Y tế cũng như báo cáo 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Mẫu phụ lục báo cáo nhanh của Sở Y tế gửi các đơn vị thống nhất sẽ thực 

hiện báo cáo vào ngày 10/8/2020 (thứ hai) và tiếp tục các ngày tiếp theo.    

 Đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo 

cán bộ phụ trách báo cáo thực hiện nghiêm túc theo tinh thần công văn này. Thông 

tin chi tiết các đơn vị liên hệ CN. Trần Hữu Hạnh, Địa chỉ email gửi báo cáo: 

thhanh02@angiang.gov.vn, điện thoại: 0919.272.830./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT KSBT (để biết); 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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