
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

Đắk Nông, ngày        tháng  02 năm 2021 
V/v thực hiện thông tin, tuyên truyền  

rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát  

sức khỏe người về từ huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

                                      

     Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT&TT các huyện, thành phố. 

                                                                 

Triển khai Công văn số 984/CV-BCĐ ngày 15/2/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; 

Công văn số 324/CV-BCĐ ngày 16/02/2021 về việc rà soát, lấy mẫu xét 

nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Để 

chủ động kiểm soát   ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, không 

để lây lan ra cộng đồng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn 

vị triển khai các công tác thông tin, tuyên truyền cụ thể như sau:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; Cổng/Trang Thông tin điện tử của 

các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi yêu cầu “Người 

dân đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ 

ngày 15/02/2021 đến nay chủ động liên hệ với Trạm Y tế xã, phường hoặc cơ sở 

y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa phương để khai báo y tế, hướng dẫn lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe”.  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 

thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cấp huyện; Phòng 

Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh 

cấp xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã để người dân theo 

dõi, nắm bắt thông tin. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện thông tin, tuyên truyền có hiệu quả; báo cáo kết quả triển khai thực hiện khi 

có yêu cầu./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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