
BỘ Y TẾ 

Số:        /BYT-KCB 

V/v chủ động công bố thông tin 

dịch bệnh Covid-19 trên phương 

tiện truyền thông đại chúng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày        tháng    năm 2021 

  

   

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

  

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước, 

Bộ Y tế ghi nhận các tỉnh, thành phố trong thời gian qua đã báo cáo kịp thời, 

đầy đủ chính xác về Bộ Y tế tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Tuy 

nhiên vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa báo cáo kịp thời số liệu, diễn biến 

dịch bệnh, gây khó khăn cho công tác điều hành phòng chống dịch.  

Để công khai kịp thời, chính xác thông tin, diễn biến dịch Covid-19 cho 

nhân dân, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố giao cho các cơ 

quan chức năng chủ động công bố số ca mắc mới, ca đang điều trị, ca khỏi 

bệnh, ca tử vong trong ngày và cộng dồn từ đầu dịch qua cổng thông tin chính 

thức Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phương tiện thông tin đại chúng tại địa 

phương.  

Thời điểm công bố 02 lần/ngày: 6 giờ và 18 giờ. 

Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm thống kê, 

báo cáo gửi về Bộ Y tế theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng 

chống Covid-19 và của Bộ Y tế để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Quốc 

gia, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c) 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Các Vụ, Cục: VPB, KCB, YTDP, TT-KT; 

- Cổng thông tin điện tử BYT, SK&ĐS, GĐXH;  

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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