
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 138 /KSBT-TTGDSK 

V/v truyền thông phòng chống bệnh  

viêm đường hô hấp do nCoV 

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

                     
         

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện Giao thông vận tải; 

- Bệnh viện Quân Y 87; 

- Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí; 

- Bệnh viện 22/12; 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha trang. 

 
Theo Chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 369/BYT-TT-KT ngày 

30/1/2020 về tăng cường tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do nCoV; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa kính đề nghị các bệnh viện 

tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường truyền thông 

trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, ti vi, loa, truyền thanh, 

trang tin điên tử và truyền thong, tư vấn trực tiếp để người dân chủ động thực hiện 

phòng chống bệnh viêm đường hô hấp do nCoV theo khuyến cáo công văn số 

369/BYT-TT-KT ngày 30/1/2020 về tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 

Cập nhật tình hình dịch bệnh chi tiết tại các trang tin của Bộ Y tế gồm: 

- https://www.vncdc.gov.vn; 

- https://www.moh.gov.vn; 

- http://suckhoedoisong.vn/Virus-nCoV-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-  

n168210.html; 

- https://www.t5g.org.vn. 

- Sử dụng thông điệp truyền hình, thông điệp phát thanh được Bộ Y tế thực 

hiện tại trang web của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương 

https://www.t5g.org.vn để tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng. 
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- Số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của tỉnh Khánh Hòa: 

0911.662233. 

Trân trọng cảm ơn./.  

 

ơ       
 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Lưu: VT,TTGDSK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Huỳnh Văn Dõng 
                                  ơ                                                                
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