
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số: 2305/SYT- VP 
V/v giao cung cấp thông tin triển 

khai hệ thống tổng đài Robot Call 

trong công tác truy vết phòng, 

chống dịch COVID-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày  07  tháng  7  năm 2021 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4093/UBND-VX1 ngày 29/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai ứng dụng Hệ thống Robot Call trong truy vết 

phòng, chống dịch COVID-19; S    tế chủ trì, phối hợp với S  Thông tin và 

Truyền thông,  obifone Hà T nh  Công ty gi i ph p d   iệu  bee triển khai và 

ch nh thức đ   vào  p dụng  Hệ thống Robot C    trong truy vết phòng  chống 

dịch Covid-19”. 

Trên cơ s  hệ thống đã hoàn thành và sẵn sàng hoạt động. Để có số liệu 

hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kịp thời cập nhật, phân tích 

thông tin và đ a ra các ph ơng án phòng, chống dịch Covid-19 hiệu qu , S  Y 

tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lựa chọn các nhóm đối t ợng và thông 

tin cần Hệ thống Robot Call khai thác, gửi thông tin cho Mobifone Hà T nh để 

triển khai thực hiện và định kỳ hằng ngày gửi d  liệu kh i th c đ ợc trên Hệ 

thống kèm Báo cáo nhanh hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai thực hiện./. 

 

 
 Nơi nhận: 
- Nh  trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Q. Gi m đốc (để b/c); 

- S  Thông tin và Truyền thông (p/h thực hiện); 

- C c Phó Gi m đốc và các phòng chức năng S ; 

- Công ty  obifone Hà T nh (p/h thực hiện); 

- Cổng thông tin điện tử; 

- L u: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
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