
 

 

  n       

- Các sở, ban, n àn , đoàn t ể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan báo c   địa p ươn ; 

- Cổn  T ôn  t n đ ện t  tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng Văn  óa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trun  tâm Văn   óa - Truyền thông các huyện, thành phố, 

thị xã. 

 

 

Trước tìn   ìn  dịc  COVID-19 d ễn b ến p ức tạp tạ  Hàn Quốc và có 

n uy cơ cao xâm n ập vào nước ta. H ện nay, Bộ Y tế đã có t êm một số sản 

p ẩm tuyên truyền mớ  cập n ật tạ  địa c ỉ http://bit.ly/2T0fM0C. Sở T ôn  

t n và Truyền t ôn  căn cứ vào các nộ  dun  tuyên truyền mớ  cập n ật đề n  ị 

quý cơ quan, đơn vị tả  về và  ỗ trợ côn  tác tuyên truyền. Cụ t ể  

1. Đề n  ị Báo Hà Tĩn  bố trí vị trí phù hợp trên màn hình hiển thị trang 

chủ, trên Fanpa e để đăn  tải các video clip này; Đà  Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh phát video clip vào khung thời gian trước hoặc n ay sau c ươn  trìn  t ời 

sự tạo đ ều kiện để n ười dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện phòng, chống dịch 

hiệu quả t eo  ướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Đề nghị các sở, ban, n àn , đoàn t ể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố, thị xã vào địa chỉ: http://bit.ly/2T0fM0C để dẫn đường link các video clip 

và đưa lên Tran  t ôn  t n đ ện t  của cơ quan, đơn vị mình. 

3. P òn  Văn  óa - Thông tin phối hợp,  ướng dẫn các xã, p ường, thị trấn 

dẫn đườn  l nk đưa lên Tran  t ôn  t n đ ện t  của các xã. Trung tâm VH-TT 

các huyện, thành phố, thị xã tăn  cường thời gian, thờ  lượng phát sóng các 

video clip  “Ai cần cách ly; Khuyến cáo chung, Cách ly tại gia đình; Khuyến 

cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông” trên són  địa p ươn  để đôn  

đảo n ười dân được biết và thực hiện phòng, chống bệnh có hiệu quả. 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, 

chống dịch bện  v êm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của viruts Corona gây ra 

 

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2020 



Đây là nội dung quan trọn , đề nghị quý cơ quan n   êm túc t ực hiện và 

tổng hợp vào nộ  dun  báo cáo định kỳ hàng tháng g i về Sở Thông tin và 

Truyền thông t eo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn thực hiện khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh 

đến từ Hàn Quốc 

(Nội dung kèm theo Công văn số ……./STTTT-TTBCXB ngày 28/02/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) 

Nơi nhận:  
- N ư trên; 

- UBND tỉn  (để b/c); 

- BTGTU (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- TTTTGDSK; 

-  ãn  đạo Sở; 

-  ưu  VT, TTBCXB4.                                                                                                                                          

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

 



 

Thưa quý vị và các bạn! 

Tìn   ìn  dịc  COVID-19 đan  d ễn b ến p ức tạp tạ  Hàn Quốc và có 

n uy cơ cao xâm n ập vào nước ta. Để c ủ độn  côn  tác p òn  c ốn  dịc , Bộ 

Y tế đã đưa ra  ướn  dẫn các  ly đố  vớ  n ườ  về từ Hàn Quốc.  

Cụ thể như sau: 

1, Áp dụng khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cản  đến từ hoặc đ  

qua Hàn Quốc, phát hiện sớm nhữn  n ười có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và 

nhữn  n ườ  đến từ hoặc đ  qua k u vực Daegu (Te – ku) và khu Bắc 

Gyeongsang (Chông – sang) để tổ chức cách ly y tế kịp thời. 

2, Tất cả nhữn  n ười có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại c a 

khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tạ  cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm. 

3, Đối với nhữn  n ười nhập cản  đến từ hoặc đ  qua k u vực Daegu (Te 

– ku) và khu Bắc Gyeongsang (Chông – sang), Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể 

từ ngày nhập cảnh phả  được cách ly tại khu cách ly tập trung. Các nội dung liên 

quan cách ly tập trun  được thực hiện t eo quy định của Bộ Y tế  ướng dẫn 

cách ly y tế tạ  cơ sở cách ly tập trun  để phòng chống dịch COVID-19.  

4, Rà soát thông báo cho chính quyền địa p ươn  các trường hợp nhập 

cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đ  qua k u vực Daegu 

(Te – ku) và khu Bắc Gyeongsang (Chông – sang) đã n ập cảnh Việt Nam từ 

n ày 09/02/2020 để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo 

 ướng dẫn.  

5, N ười trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu (Te – ku) và khu 

Bắc Gyeongsang (Chông – sang), Hàn Quốc thì khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe 

tại nhà và đến n ay cơ sở y tế để được các  ly, đ ều trị nếu có các dấu hiệu sốt, 

ho, khó thở. /. 
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