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SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /SNV-VP        Lạng Sơn, ngày      tháng 5 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 phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

 

Triển khai văn bản số 990/STTTT-TTBCXB ngày 24/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền ứng dụng bản đồ thông minh 

dịch tễ Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, ngày 24/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ra mắt và 

cung cấp ứng dụng Bản đồ thông minh dịch tễ Covid-19 (CovidMaps) trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, các cơ quan, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở (gọi tắt là đơn vị) triển khai đến công chức, viên chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý một số nội dung, như sau: 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền 

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

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

truy cập vào Cổng thông tin truyền thông Lạng Sơn (đang trong quá trình phát 

triển, thử nghiệm) tại địa chỉ truy cập http://xulang.vn. Tuyên truyền rộng rãi 

tại đơn vị để công chức, viên chức, người lao động chia sẻ, sử dụng rộng rãi 

ứng dụng. 

Đây là ứng dụng được xây dưṇg 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. Các thông tin dịch tễ do Sở Y tế cung 

cấp, được Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật liên tục trên ứng dụng 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. 

2. Về các tính năng, tiện ích chính và những thông tin trên ứng 

dụng CovidMaps 

Các tính năng, tiện ích chính của ứng dụng: 

- Thông tin về điểm cách ly tập trung; 

- Thông tin cụ thể về khu vực nhà của bệnh nhân;  

- Thông tin về các địa điểm bệnh nhân Covid-19 đã đến trong vòng 14 ngày;  

- Thông tin về bệnh viện, cơ sở y tế; 

- Thông tin về khu vực phong tỏa, cách ly y tế; 

- Thông tin về chốt kiểm soát dịch. 

https://covidmaps.langson.gov.vn/
http://xulang.vn/
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Cách thức sử dụng ứng dụng: 

+ Người sử dụng có thể click vào từng nhóm/lớp để xem danh sách địa 

điểm của nhóm/lớp đó hoặc có thể xem nhiều lớp địa điểm bằng cách tick 

chọn vào các lớp địa điểm cần xem. 

+ Người sử dụng có thể click vào menu danh sách bệnh nhân trên bản 

đồ để xem danh sách các bệnh nhân, thông tin dịch tễ chi tiết và tình trạng 

điều trị của bệnh nhân. 

+ Người sử dụng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để tìm các địa điểm 

liên các khu vực liên quan đến bệnh nhân Covid-19, hoặc các địa điểm cách 

ly y tế, điểm cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch. 

Ứng dụng cung cấp thông tin dịch tễ giúp người dân không di chuyển 

đến các điểm nóng, tránh lây nhiễm dịch. Người dân có thể xem những điểm 

cách ly tập trung, các vùng cách ly y tế và chốt kiểm soát dịch bệnh tại Lạng 

Sơn hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực. Bản đồ số cũng thông báo khu 

vực sinh sống và địa điểm tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong vòng 

14 ngày. Điều này giúp người dân dễ dàng xác định được lộ trình người 

nhiễm Covid-19 và các điểm cách ly tập trung để không di chuyển đến. 

Thông tin hiển thị trên bản đồ khá trực quan và chi tiết. Với các điểm 

cách ly tập trung, phần cảnh báo sẽ hiện thời gian áp dụng, số lượng tiếp nhận 

tối đa, số lượng người đang cách ly và số lượng có thể tiếp nhận thêm. Khi 

người dân có nhu cầu tìm những nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã từng đến 

với thời gian chính xác, hệ thống sẽ tra cứu thông tin dịch tễ của bệnh nhân 

theo số hiệu. Bên cạnh đó, bản đồ cũng hiển thị danh sách bệnh nhân theo số 

hiệu hoặc chữ viết tắt cùng thông tin cá nhân cơ bản như năm sinh, giới  tính,  

tình trạng sức khoẻ và nơi đang điều trị. Bản đồ số Covidmaps hiển thị rất cụ 

thể, trên màn hình có chú thích cho từng biểu tượng như vùng cách ly, khu 

vực nhà bệnh nhân, chốt kiểm soát dịch... để người dân dễ dàng nắm bắt, 

không di chuyển đến. 

(Gửi kèm theo văn bản này văn bản số 990/STTTT-TTBCXB ngày 

24/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông). 

Yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sử dụng ứng dụng CovidMaps./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- CC, VC, NLĐ; 

- Văn phòng Sở; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
  Trần Văn Ba   
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