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   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-NVY 

Vv khẩn trương truy vết người có 

tiếp xúc với các trường hợp nghi 

nhiễm SARS-CoV-2 tại các tỉnh, 

thành phố 

               Bắc Kạn, ngày           tháng          năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

Sở Y tế nhận được các Thông báo số 1192/TB-SYT ngày 02/7/2021 của Sở Y 

tế tỉnh Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến 01 

trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2; Thông báo số 132/TB-SYT ngày 02/7/2021 

của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ; 

Thông báo số 1206/TB-SYT ngày 03/7/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm 

người có mặt tại các điểm nguy cơ liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm 

SARS-CoV-2; Thông báo số 138/TB-SYT ngày 03/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú 

Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ; Thông báo số 1211/TB-

SYT ngày 04/7/2021 của Sở Y tế Lâm Đồng về việc tìm người có mặt tại các điểm 

nguy cơ liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2; Thông báo số 

139/TB-SYT ngày 04/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt 

tại các địa điểm nguy cơ (Gửi kèm các Thông báo trên). 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa 

phương khẩn trương điều tra, truy vết người có liên quan đến các địa điểm dịch tễ 

tại các văn bản trên. 

Với những nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi (th/h); 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- UBND các huyện, thành phố (ph/h); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vi Duy Tuyến 
 

KHẨN 


		tuyenvd.pn@backan.gov.vn
	2021-07-05T12:27:03+0700


		2021-07-05T13:53:12+0700


		2021-07-05T13:53:53+0700


		soyte@backan.gov.vn
	2021-07-05T13:55:21+0700




