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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 612 /UBND-VX 

V/v kết nối công nghệ thông tin phục 

vụ chỉ đạo điều hành trong phòng 

chống dịch Covid-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

                                                   
                          Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 1521/BCĐQG ngày 24/3/2020 về việc kết nối 

công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trong phòng chống dịch 

Covid-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Sao 

gửi kèm). Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai ngay các công việc sau: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND các huyện, thành phố lập danh sách 

cán bộ đầu mối các cơ sở y tế tham gia cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm 

Covid-19, thực hiện kết nối hệ thống điều hành, họp trực tuyến (tối thiểu hệ 

thống camera) với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều 

hành của Ban chỉ đạo Quốc gia.  

Danh sách cán bộ đầu mối (gồm họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ đơn vị 

công tác, số điện thoại, e-mail) gửi về Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế 

(qua đường văn bản thông thường và e-mail) trước ngày 26/3/2020. 

 Thông tin liên hệ và đầu mối thực hiện kết nối của Bộ Y tế:  

- ThS. Hoàng Đăng Trị, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế; Điện thoại: 

0986185089; Email: trihd.cntt@moh.gov.vn.  

- KS. Nguyễn Viết Hưng, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế; Điện 

thoại: 0862375266; Email: hungnv.cntt@moh.gov.vn.  

mailto:trihd.cntt@moh.gov.vn
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Căn cứ nội dung Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐQG phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT UBND tỉnh (U); 

- VP UBND tỉnh: V,C; 

- Lưu: VT, VX2,3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO 

CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT 

CORONA GÂY RA 
_______________ 

Số: 1521/BCĐQG 

V/v kết nối hệ thống công nghệ thông 

tin phục vụ chỉ đạo, điều hành trong 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

 Kính gửi:   

-  Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Quốc phòng; Ngoại giao; Công an; Thông tin 

và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài 

chính; Lao động – Thương binh và Xã hội; Giáo dục 

và Đào tạo; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên 

và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

 (sau đây gọi tắt là các Cơ quan)   

   

Nhằm đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (COVID-19), Bộ Y tế đã xây dựng hệ thống công nghệ thông tin 

phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc này.  

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra trân trọng đề nghị Quý Cơ quan thực hiện kết 

nối hệ thống điều hành, họp trực tuyến của Quý Cơ quan (tối thiểu hệ thống 

camera) với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia và cử cán bộ đầu mối thực hiện kết nối.  

Đồng thời, Ban chỉ đạo Quốc gia trân trọng đề nghị: 

-  Bộ Giao thông Vận tải lập danh sách cán bộ đầu mối, chỉ đạo các cảng 

hàng không, cảng biển, cảng nội địa có người nhập cảnh thực hiện kết nối hệ thống 

điều hành (tối thiểu hệ thống camera) với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ 

sự chỉ đạo, điều hành hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia. 

- Bộ Quốc phòng lập danh sách cán bộ đầu mối, chỉ đạo các điểm cách ly tập 

trung, các cơ sở y tế tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 thực hiện việc 

kết nối (tối thiểu hệ thống camera) với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự 

chỉ đạo, điều hành hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia.  



- Bộ Công an lập danh sách cán bộ đầu mối, chỉ đạo các cơ sở y tế tham gia 

điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 thực hiện việc kết nối (tối thiểu hệ thống 

camera) với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành hành của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia.  

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương lập danh sách 

cán bộ đầu mối và chỉ đạo Sở Y tế, các cửa khẩu, các cơ sở y tế tham gia cách ly, 

điều trị bệnh nhân nhiễm COVID -19 thực hiện kết nối (tối thiểu hệ thống camera) 

với hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành hành của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia. 

Danh sách cán bộ đầu mối (gồm họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ đơn vị công 

tác, số điện thoại, e-mail) xin gửi về Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế (qua 

đường văn bản thông thường và e-mail) trước ngày 26/3/2020. 

Thông tin liên hệ và đầu mối đầu mối thực hiện kết nối của Bộ Y tế:  

- ThS. Hoàng Đăng Trị, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế; Điện thoại: 

0986185089; Email: trihd.cntt@moh.gov.vn. 

- KS. Nguyễn Viết Hưng, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế; Điện thoại: 

0862375266; Email: hungnv.cntt@moh.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý Cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp); 

- Văn phòng Bộ (để thực hiện); 

- Lưu: VT, CNTT 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế 
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