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THÔNG BÁO 

Công bố Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về Triển khai và ứng dụng giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

Với mục tiêu phục vụ quản lý, điều hành trong phòng, chống dịch Covid-19, 

và cung cấp thông tin chính xác cho người dân thuận tiện theo dõi, tra cứu thông tin. 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế, Viễn thông Trà Vinh lập, cập 
nhật thông tin, dữ liệu bản đồ số về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh trên Internet. 

Khi truy cập vào bản đồ tại địa chỉ https://covid.travinh.gov.vn người dùng có 

thể theo dõi trực quan thông tin dịch tễ, diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 
theo từng địa phương trong tỉnh một cách tổng thể; địa điểm các cơ sở y tế; các khu 

vực cách ly y tế; các chốt kiểm soát; các khu vực phong tỏa... 

Bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 đồng thời được tích hợp trên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Trà Vinh của Ủy ban nhân dân tỉnh (http://travinh.gov.vn) và Trang 
Thông tin điện tử Sở Thông tin Truyền thông (http://stttt.travinh.gov.vn) hoặc Trang 

thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh (http://syt.travinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của 
Đài Phát thanh &Truyền hình tỉnh (http://travinhtv.vn); Báo Trà Vinh điện tử 

(http://baotravinh.vn). 

Sở Thông tin và Truyền thông xin thông báo đến tất cả các cơ quan, tổ chức và 

toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh biết để theo dõi./. 

Nơi nhận:   
- Tỉnh ủy (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo báo);  
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (3 hệ); 
- Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh; 
- BGĐ Sở; 
- Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

   
 

 
 

 
Nguyễn Văn Nầy 
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