
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

Số:        /SYT-NVY 

V/v cử thành viên tham gia tổ  

Tổng hợp xử lý thông tin phòng, 

chống dịch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Tỉnh đoàn Lai Châu; Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thành phố. 

Để có cơ sở thành lập tổ Tổng hợp xử lý số liệu phòng chống dịch Covid-

19 theo nội dung Thông báo số 10/TB-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh 

Lai Châu về kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về phòng, 

chống COVID-19. Sở Y tế đề nghị Tỉnh đoàn Lai Châu, Sở Thông tin và Truyền 

thông và Trung tâm Y tế các huyện/thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tỉnh đoàn Lai Châu 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cơ quan huyện đoàn, thành đoàn cử cán 

bộ đoàn hoặc đoàn viên (ngoại trừ Đoàn viên thuộc ngành y tế) có khả năng sử 

dụng thông thạo máy vi tính để tham gia tổ Tổng hợp xử lý số liệu phòng chống 

dịch Covid-19. 

- Điều kiện kích hoạt: khi có tình huống khẩn cấp xảy ra hoặc khi được 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp yêu cầu. 

- Nhiệm vụ: hỗ trợ các tổ điều tra xác minh dịch (nhập thông tin, tổng 

hợp, liên lạc với công dân để xác minh thông tin đã được cán bộ y tế điều tra, 

nhập số liệu trên phần mềm truy vết … trên máy vi tính). Gửi số liệu về cho tổ 

xử lý thông tin trung tâm để tổng hợp, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Số lượng: 02 người/ 01 tổ điều tra, xác minh. Số lượng tổ điều tra xác 

minh của tỉnh gồm 12 tổ; tại các huyện, thành phố và cấp xã: theo số lượng các 

tổ điều tra xác minh do Ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc trung tâm y tế huyện 

thành lập tuỳ theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn. Số cán bộ đoàn viên sẽ được 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong 01 buổi (cụ thể sẽ thông báo sau). 

- Danh sách cán bộ, đoàn viên tham gia: đối với 12 đội cấp tỉnh gửi về 

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh (qua gmail: phamkhanglc@gmail.com) 

trước ngày 02/3/2021. Đối với cấp huyện và cấp xã gửi về Trung tâm y tế các 

huyện, thành phố để tổng hợp gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

2. Sở Thông tin và truyền thông: 

Cử 02 cán bộ thành thạo về công nghệ thông tin tham gia tổ Tổng hợp 

thông tin Sở Y tế để điện tử hoá số liệu, xử lý các vấn đề liên quan đến về công 
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nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Xem xét, nghiên cứu 

viết phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo dễ sử 

dụng, truy xuất nhanh các thông tin về người có yếu tố dịch tễ và liên thông 

được các thông tin liên quan đến người về từ vùng có dịch, người tiếp xúc … 

đảm bảo mỗi người dân khi vào địa bàn tỉnh chỉ phải khai báo y tế 01 lần. 

Danh sách cán bộ tham gia  gửi về Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh 

(qua gmail: phamkhanglc@gmail.com) trước ngày 02/3/2021. 

3. Trung tâm y tế các huyện/thành phố 

Tiếp nhận số cán bộ, đoàn viên do cơ quan huyện đoàn, thành đoàn cử 

tham gia. Cử cán bộ thuộc ngành y tế tham gia tổ Tổng hợp theo chỉ đạo của Sở 

Y tế. Tổng hợp và gửi danh sách người tham gia tổ Tổng hợp về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 02/3/2021. 

Căn cứ vào nội dung Văn bản này, đề nghị Tỉnh đoàn Lai Châu và lãnh 

đạo các Trung tâm Y tế các huyện/thành phố triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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