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An Giang, ngày  06  tháng  11  năm 2021 

 

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

 

Thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Phần mềm tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa 

chỉ https://covid.yte.gov.vn của Bộ Y tế đã được Sở Y tế hướng dẫn Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật cùng các đơn vị tuyến huyện nhập thông tin F0, F1 và khai thác dữ liệu 

theo Công văn 2518/SYT-NVY. Đến nay, hệ thống đã cập nhật thêm tính năng đánh 

giá cấp độ dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Cung cấp thông tin danh sách 01 cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận 

tài khoản cập nhật công bố cấp độ dịch COVID-19 (theo mẫu kèm theo Công văn 

này). 

2. Sau khi tiếp nhận tài khoản, cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm thường xuyên 

thực hiện cập nhật dữ liệu cấp độ dịch COVID-19 của địa bàn huyện đang phụ trách 

vào hệ thống. 

Văn bản cử đầu mối tiếp nhận xin gửi về địa chỉ ntloi.sytag@gmail.com trước 

ngày 09/11/2021 (theo mẫu phụ lục đính kèm).  

Công tác tổ chức hướng dẫn và thống nhất cập nhật dữ liệu công bố cấp độ 

dịch vào phần mềm Sở Y tế sẽ thông báo sau ngày 09/11/2021. 

Thông tin liên hệ: KS. Nguyễn Thành Lợi, Phòng Nghiệp vụ Y; Số điện thoại: 

0907.010200; email: ntloi.sytag@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

(đính kèm phụ lục) 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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Phụ lục 

THÔNG TIN CÁN BỘ TIẾP NHẬN TÀI KHOẢN 

CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID-19 
(Kèm theo Công văn số 3814/ SYT-NVY ngày 06/11/2021 của Sở Y tế) 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email 
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