
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT-NVYD 

V/v triển khai công cụ cập nhật, 
công bố cấp độ dịch, vùng dịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc,  ngày 15 tháng 11 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Văn bản số 873/CNTT-DLYT ngày 10/11/2021 của Cục Công 

nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc triển khai công cụ cập nhật, công bố cấp độ dịch, 

vùng dịch (Sao gửi kèm theo Văn bản này); 

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tỉnh) đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp để thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn đảm bảo mục tiêu vừa 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Cập nhật, công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch và vùng dịch của địa 

phương tại địa chỉ: https://covid.yte.gov.vn trước 14h00 hàng ngày hoặc ngay 

khi có biến động.  

Sau khi cập nhật, công bố thông tin về cấp độ dịch, vùng dịch của địa 

phương sẽ được hiển thị, khai thác trên trang web có địa chỉ: 

https://capdodich.yte.gov.vn và liên kết với Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. 

3. Cử cán bộ đầu mối để tiếp nhận tài khoản truy cập và chịu trách nhiệm 

về thông tin cập nhật, công bố (tài khoản mặc định gửi kèm theo Công văn này). 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với 

Sở Y tế (CV. Phùng Văn Nam, điện thoại: 0983.923.366) để hỗ trợ về việc sử 

dụng Công cụ và cấp tài khoản; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (BS. Khổng 

Văn Cường, điện thoại: 0369.230.545) để hỗ trợ về đánh giá cấp độ dịch và xác 

định vùng dịch. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các phòng CM của Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Trung 

https://covid.yte.gov.vn/
https://capdodich.yte.gov.vn/
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TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG  

CẬP NHẬT, CÔNG BỐ CẤP ĐỘ DỊCH, VÙNG DỊCH 

(Ban hành kèm theo văn bản số :          /SYT-NVYD ngày 15/11/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Vĩnh Phúc) 

Stt Đơn vị Tên đăng nhập Pass 

1 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc 
Covid19vinhphuc@gmail.com Vphuc@2021 

2 Huyện Yên Lạc ksdbylvp@gmail.com Vphuc@2021 

3 Huyện Vĩnh Tường ksdbvinhtuong@gmail.com Vphuc@2021 

4 Thành phố Vĩnh Yên ksdbvinhyen@gmail.com Vphuc@2021 

5 Thành phố Phúc Yên covid19phucyen@gmail.com Vphuc@2021 

6 Huyện Sông Lô ksdbsonglo@gmail.com Vphuc@2021 

7 Huyện Lập Thạch ksdblapthach1@gmail.com Vphuc@2021 

8 Huyện Tam Dương ksdbtamduong01@gmail.com Vphuc@2021 

9 Huyện Tam Đảo ksdbtamdao1@gmail.com Vphuc@2021 

10 Huyện Bình Xuyên ksdbhivbinhxuyen@gmail.com Vphuc@2021 

 

*Lưu ý: Các đơn vị chủ động tiến hành thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập 

đầu tiên. 
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