
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :         /SYT-NVY Khánh Hòa, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v tuyên truyền, tập huấn 

 về công tác phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 870/ KH-UBND ngày 31/01/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

của virut Corona (nCoV) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

1. Sở Y tế kính gửi các thông điệp truyền thông của Bộ Y tế về phòng, 

chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona theo file gửi kèm để 

các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền. Các thông điệp truyền 

thông đồng thời được đăng tải trên website của Sở Y tế tại địa chỉ 

syt.khanhhoa.gov.vn/ phòng chống dịch nCoV. 

2. Các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu tập huấn về công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona, đề nghị đăng ký trực 

tiếp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp, tổ chức tập huấn. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận:       
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, b/c); 

- Các cơ quan thành viên BCĐ phòng chống dịch 

bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- VPS (VBĐT, đăng website); 

- Thanh Tra Sở (VBĐT); 

- Phòng Y tế các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Khoa 
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