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Kính gửi:   

- Các Sở: Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và đào tạo; 
 - Các đơn vị trong ngành y tế; 
 - Bệnh viện: Quân Y 5, Công an tỉnh. 
 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 

30/01/2020 về tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kính đề nghị các đơn vị tập 

trung đẩy mạnh công tác truyền thông chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô 

hấp do nCoV, cụ thể như sau: 

 1. Nội dung truyền thông: Tập trung truyền thông để người dân chủ động thực 

hiện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và cập nhật theo khuyến 

cáo trong Công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế (có phụ lục kèm 

theo). 

 2. Về kênh truyền thông: Sử dụng đa dạng các kênh truyền thông. Ưu tiên phối 

hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng cung cấp thông tin về các biện pháp dự 

phòng, phát hiện sớm, cách ly và theo dõi sức khỏe. 

 3. Địa điểm: Trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên các khu công nghiệp, khu tập 

trung đông dân cư, trường học, bệnh viện... 

 4. Thường xuyên cập nhật các thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh trên các 

trang tin: 

 - https://www.vncdc.gov.vn 

 - https://www.moh.gov.vn 

 - https://suckhoedoisong.vn 

- https://www.t5g.org.vn  

 Thông tin trong tỉnh xin liên hệ: CN  Phạm Thị Hoài Thanh - Trưởng khoa Truyền 

thông, giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, SĐT: 0943848568./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTGDSK.  

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Lê Hoàng Nam 
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