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Kính gửi:  

 

 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế 

giới (số người mắc trên thế giới đã đạt mức 13,5 triệu người; 581.710 người tử 

vong do COVID-19). Tại Châu Á đã có nhiều nước xuất hiện làn sóng Covid-19 

thứ 2 như: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Pakistan ... nhiều biện pháp 

cách ly, phong tỏa theo khu dân cư được áp dụng trở lại, các sự kiện thể thao, 

nhà hàng bị đóng cửa. 

Thực hiện Văn bản số 3629/CV-BCĐQG ngày 08/7/2020 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm 

SARS-CoV-2 trong tình hình mới và Văn bản số 1419/UBND-VX ngày 

14/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng và 

kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.  

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện nghiêm túc nội dung quy định tại hai Văn bản nêu trên. 

(Sở Y tế sao gửi kèm) 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh đề nghị liên hệ với Sở Y tế 

qua số điện thoại 02133 876 704 – Phòng nghiệp vụ Y để được hướng dẫn giải 

quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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