
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày      tháng  02  năm 2020 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền triển khai  

hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác cách ly 

phòng chống dịch nCoV 

 

Kính gửi:  

 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- Trung tâm quản lý Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TX, TP; 

- Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành  phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1042/UBND-

KGVX ngày 12/02/2020 về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác cách 

ly phòng chống dịch nCoV; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn 

vị : 

1. Tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện 

pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus 

Corona gây ra và các văn bản, hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương, UBND 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra để thực hiện công tác tuyên truyền.  

2. Tuyên truyền, phổ biến các hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác cách ly 

phòng, chống dịch tại các Quyết định: Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020  

về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và Quyết định 

345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 về việc ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi 

lưu trú để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona (các văn bản được tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại đường 

link: https://www.moh.gov.vn/) 

Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Sở Y tế (p/h);  

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng KGVX – VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Hiền 

 

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