
 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; 
 - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 
 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
  

Căn cứ Thông báo số 121/TB-SYT ngày 28/6/2021 và Thông báo số 

122/TB-SYT ngày 28/6/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc thông báo tìm 

người có mặt tại các địa điểm nguy cơ (văn bản gửi kèm). 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến nội dung các thông báo nêu trên đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị và gia đình biết để chủ động 

khai báo y tế nếu có mặt tại các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.  

2. Các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai, phổ biến, tuyên 

truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân các nội dung thông báo nêu trên của 

Sở Y tế tỉnh Phú Yên, trên các kênh thông tin như đài phát thanh, tuyền hình của 

tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh của xã, phường, thị trấn, thông 

qua Tổ COVID cộng đồng,… để người dân biết, chủ động khai báo y tế nếu có 

mặt tại các địa điểm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. 

3. Nếu có các trường hợp trên, đề nghị liên hệ ngay với Trạm y tế nơi cư 

trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng:  

Sở Y tế Đắk Lắk: 0868.588.600. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 0935.848.282. 

Sở Y tế rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị để 

ngành y tế chủ động, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời và giữ 

được thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh, huyện, xã; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- Các Tổ chức TMTH & CMNV Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 

 
 

 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v triển khai thông báo khẩn 

số 13 và 14 của Sở Y tế tỉnh 

Phú Yên về việc tìm người có 

mặt tại các địa điểm nguy cơ 

Đắk Lắk, ngày        tháng 6 năm 2021 
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