
 

Kính gửi:  

      - Các sở, ban, ngành; 

      - UBND các huyện/thành phố; 

      - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, 

chống dịch bệnh do chủng mới của virut corona ( nCoV0 gây ra ngày 31/01/2020. 

Căn cứ vào hướng dẫn 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. 

Được sự hỗ trợ của Trung tâm TTGDSK Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã 

biên tập lại nội khuyến cáo, tờ rơi, Video clip hướng dẫn người dân thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp do nCoV (có nội dung khuyến cáo, 

Video clip, tờ rơi mang nội dung hướng dẫn gửi kèm theo). Sở Y tế đề nghị UBND 

các huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường thị trấn, các cơ 

quan thông tin, phát thanh, truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố thực hiện 

ngay một số việc sau: 

1. Phô tô nhân bản nội dung khuyến cáo, tờ rơi hướng dẫn người dân thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp do nCoV phát đến 100% 

các hộ gia đình. Đồng thời lồng ghép phổ biến các nội dung này trong các cuộc họp 

với nhân dân (nếu có). 

2. Sử dụng Videoclip (gửi qua Email của các Trung tâm Y tế) phát thường 

xuyên trên đài truyền hình, hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, xã, thôn, xóm 

mỗi ngày ít nhất 2 lần vào buổi sáng và khung giờ gần bữa ăn buổi chiều của các gia 

đình ở địa phương. 

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

trang tin của Sở Y tế và Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để có thông tin chính xác 

phổ biến cho người dân. 

 (https://www.vncdc.gov.vn hoặc https://www.syt.bacgiang.gov.vn) 

Nơi nhận: 

- Lưu:  VT, NVY. 

Bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Sinh 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ   
 

 

Số:           /SYT-NVY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2020 

V/v tăng cường truyền thông 

phòng chống bệnh viêm đường hô 

hấp do nCoV tại các địa phương 
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