
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

V/v tuyên truyền ứng dụng bản 

đồ thông minh dịch tễ COVID -

19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, cung cấp ứng dụng Bản đồ 

thông minh dịch tễ COVID-19 (CovidMaps) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm phục 

vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan y tế và là 

công cụ phục vụ Nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. Các thông tin dịch tễ do Sở Y tế cung cấp, được Sở Thông tin và Truyền 

thông cập nhật liên tục trên phần mềm bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 của tỉnh 

để đảm bảo cung cấp thông tin cho cộng đồng, người dân nhanh chóng, kịp thời. 

Trên cơ sở Công văn số 990/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền ứng dụng bản đồ 

thông minh dịch tễ COVID -19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị trực thuộc:  

Tuyên truyền ứng dụng bản đồ thông minh dịch tễ COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ wesite : https://covidmaps.langson.gov.vn hoặc truy cập 

vào Cổng thông tin truyền thông Lạng Sơn (đang trong quá trình phát triển, thử 

nghiệm) http://xulang.vn 

- Tuyên truyền về vai trò, các chức năng chính của ứng dụng: đây là ứng 

dụng được xây dựng trên nền bản đồ số, giúp cộng đồng, người dân theo dõi trực 

quan thông tin dịch tễ các ca bệnh COVID-19 tại Lạng Sơn trên bản đồ theo thời 

gian thực, bao gồm: (1) Khu nhà của bệnh nhân; (2) Các địa điểm người bệnh đã 

đến trong vòng 14 ngày; (3) Nơi bệnh nhân đến ngoài 14 ngày; (4) Điểm cách ly 

tập trung; (5) Vùng cách ly y tế; (6) Chốt kiểm soát dịch. 

- Tuyên truyền rộng rãi trên các website, fanpage của đơn vị để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chia sẻ, sử dụng rộng rãi ứng dụng. 

Đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm, chỉ đạo bộ phận liên quan triển khai./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn Ngành; 

- CBCCVC Văn phòng Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT.  

TL GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Hoàng Văn Từ  
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