
                                                                   

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

  Số:             /SYT-KHNVTC           Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2021 

V/v Tổ chức khai báo, xét 

nghiệm người đến, về từ ổ 

dịch Covid-19 tỉnh Quảng 

Ninh và tỉnh Hải Dương. 

 

 

                                             Kính gửi:  

-  Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

-  Ủy Ban nhân dân các huyện, thành phố. 
               

Thực hiện Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và 

Quảng Ninh. Để chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không để 

lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế kính đề nghị các Sở, ngành, địa phương: 

1. Thông tin rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng dồng 

dân cư và trên các phương tiện truyền thông của địa phương với thông điệp 

“Người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời 

gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 

05/01/2021 đến nay chủ động đến Trạm Y tế xã, phường nơi lưu trú hoặc Trung 

tâm Y tế huyện, thành phố khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng 

lọc SARS-CoV-2”. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc tiếp nhận thông tin 

của người dân, chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc một cách triệt để, 

đảm bảo an toàn phòng bệnh theo quy định và khẩn trương tổ chức truy vết, điều 

tra, xử lý ổ dịch khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh Covid-19, 

đồng thời thông tin kịp thời về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật). 

3. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo 

Ninh Thuận tăng cường truyền, vận động người dân tự giác khai báo, và tích cực 

phối hợp thực hiện công tác giám sát, phòng chống dịch, để ngăn chặn kịp thời, 

không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. 

           Kính đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn số 726/BYT-DP ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế) 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các huyện, thành ủy; 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh,  

  Báo Ninh Thuận (p/h thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 

 

HỎA TÔC 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-30T11:41:32+0700
	HÀ NỘI
	Lê Vũ Chương<vuchuong@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		soyte@ninhthuan.gov.vn
	2021-01-30T11:50:11+0700


		2021-01-30T11:50:48+0700


		2021-01-30T11:51:12+0700




