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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 1685  /UBND-VH 

V/v tuyên truyền khai thác “Bản đồ số 

dịch tễ - Covidmaps” phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

 

                      Đức Thọ,  ngày  28  tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

                - Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; 

                                               - UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn số 723/STTTT-TTCNTT ngày 25/6/2021 của Sở 

Thông tin - Truyền thông Hà Tĩnh về việc khai thác  “Bản đồ số dịch tễ - Covidmaps” 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền 

thông đã phối hợp với Sở Y tế và đơn vị cung cấp ứng dụng tiến hành xây dựng, 

đưa Hệ thống “Bản đồ số dịch tễ - Covidmaps” (gọi tắt là Covidmaps) vào khai 

thác sử dụng tại địa chỉ https://covidmaps.hatinh.gov.vn  từ ngày 23/6/2021.Hệ 

thống “Bản đồ số dịch tễ - Covidmaps” giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời, 

chính xác về các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, chốt kiểm soát dịch tễ, các địa 

điểm cách ly tập trung; địa chỉ bệnh viện, trạm y tế; thông tin liên lạc khi cần thiết, 

khai báo y tế... trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Để phát huy tác dụng của hệ thống phần mềm, góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trước diễn biến vẫn còn phức tạp của 

dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân 

dân về hệ thống “Bản đồ dịch tễ - Covidmaps” để truy cập, nắm thông tin và chủ 

động các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 (Có hướng dẫn kèm theo). 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

để thông tin đến mọi người dân về khai thác, sử dụng hệ thống “Bản đồ số dịch tễ - 

Covidmaps”. (có file âm thanh gửi kèm và được đăng tải trên chuyên mục “Thông tin- 

Tuyên truyền” trên Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông). 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tăng cường tin, bài tuyên truyền, phổ 

biến các nội dung liên quan đến bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 lên các phương 

tiện thông tin đại chúng để đông đảo người dân được biết, khai thác và sử dụng. 

Đề nghị các cơ quan,đơn vị, địa phương triển khai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT Hà Tĩnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/C); 

- Lưu: VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 

https://covidmaps.hatinh.gov.vn/
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