
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1372  /UBND - YT 
V/v giao đầu mối thống kê,báo cáo 

số liệu dịch COVID-19 trực tuyến 

 
Đức Thọ, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

 

              

                                      Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện; 

     
 

Thực hiện Văn bản số 1782/SYT-NVY ngày 02/6/2021 của Sở Y tế về việc 

thống kê, báo cáo số liệu dịch COVID-19; Để thường xuyên cập nhật thông tin chính 

xác, kịp thời về số liệu dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện và Sở Y tế, UBND huyện giao Trung tâm 

Y tế huyện thực hiện ngay các nội dung sau: 

- Tăng cường công tác giám sát, thống kê, tổng hợp, báo cáo trực tuyến số liệu 

dịch COVID-19. Cử cán bộ đầu mối gửi về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (theo phụ lục 1 đính kèm). 

- Chỉ đạo cán bộ đầu mối thực hiện báo cáo trực tuyến số liệu dịch COVID-19  

trên địa bàn vào các thời điểm 10 giờ, 16 giờ và 21 giờ hằng ngày (theo hướng dẫn 

gửi kèm) tại địa chỉ website http://truyvet.baocaokdyt.com. 

- Danh sách tài khoản báo cáo trực tuyến của các địa phương (theo phụ lục 2 

đính kèm). Đề nghị thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập. 

- Tổng hợp, báo cáo trực tuyến số liệu dịch COVID-19 toàn huyện vào các 

thời điểm trên (theo hướng dẫn gửi kèm). Liên hệ đồng chí Đỗ Hoàng Thắng, Cán bộ 

Cục Y tế dự phòng (số điện thoại: 0975951185) để được cung cấp tài khoản báo cáo 

và hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đề nghị Trung tâm Y tế khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Thường trực BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
Hoàng Xuân Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

KHẨN 

http://truyvet.baocaokdyt.com/


 

 

Phụ lục 1 

Danh sách cán bộ đầu mối tổng hợp báo cáo trực tuyến số liệu COVID-19 

 

STT Địa phương Họ tên Chức vụ 
Đơn vị 

công tác 
SĐT Email 

       

       

       

 

 

 

 

Phụ lục 2 

Danh sách tài khoản đăng nhập trang web Truy vết các địa phương 

 

STT Địa phương Tài khoản Mật khẩu Ghi chú 

1 TP Hà Tĩnh   Hatinh_tphatinh_baocao 123456  

2 Thị xã Hồng Lĩnh Hatinh_honglinh_baocao 123456  

3 Thị xã Kỳ Anh  Hatinh_txkyanh_baocao 123456  

4 Huyện Kỳ Anh  Hatinh_kyanh_baocao 123456  

5 Đức Thọ   Hatinh_ductho_baocao 123456  

6 Nghi Xuân   Hatinh_nghixuan_baocao 123456  

7 Can Lộc   Hatinh_canloc_baocao 123456  

8 Thạch Hà   Hatinh_thachha_baocao 123456  

9 Cẩm Xuyên   Hatinh_camxuyen_baocao 123456  

10 Lộc Hà   Hatinh_locha_baocao 123456  

11 Hương Sơn   Hatinh_huongson_baocao 123456  

12 Hương Khê   Hatinh_huongkhe_baocao 123456  

13 Vũ Quang   Hatinh_vuquang_baocao 123456  
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