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bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi 

rút Corona gây ra 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Thực hiện Công văn số 2255-CV/BTGTU ngày 30/01/2020 của Ban 

Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai 

công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona gây ra như sau:  

1. Thủ trưởng các chỉ đạo quyết liệt việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi 

trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ)  các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh để mọi CCVCNLĐ đều nhận rõ tính chất nguy 

hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới virus Corona gây ra. Thông 

tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho 

CCVCNLĐ tự dự phòng là chính.  

Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không 

chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Quyết tâm kiểm 

soát, không để dịch lây lan, bảo đảm duy trì tốt các hoạt động của đơn vị.  

2. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID19 theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của Sở 

Y tế đã ban hành. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung 

đông người, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống 

dịch bệnh COVID19. 

3. Phối hợp với quan báo chí địa phương tuyên truyền sâu rộng để các tổ 

chức và cá nhân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.  

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện và báo cáo 

kết quả công tác tuyên truyền gửi Sở Y tế trước ngày 29/02/2020./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT,VP(HVT).  

TK. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 
 

Phan Lạc Hoài Thanh  

 



 

 

 

 


		2020-02-14T07:38:02+0700


		2020-02-14T09:44:33+0700


		2020-02-14T09:44:33+0700


		2020-02-14T09:44:33+0700




