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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVY  Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2020 
V/v khuyến cáo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCoV) 

 

 

 

                              Kính gửi:   

 

 

-  Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Bắc Kạn; 

-  UBND các huyện, thành phố. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế 

về việc khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút (nCoV) đang có diễn biến phức tạp. Tính đến 11h00 ngày 25/02/2020, 

thế giới đã ghi nhận số ca nhiễm là 80.149; tử vong là 2.701 ca. Tại Trung Quốc 

số ca nhiễm là 77.658; tử vong là 2.663 ca. Tại hàn Quốc số ca nhiễm là 893; tử 

vong là09. Tại Việt Nam số ca nhiễm là 16; tử vong: 0; nghi nhiễm: 01 trường 

hợp. 

Nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch 

bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, Sở Y tế 

Bắc Kạn đề nghị các Sở, ban, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố phối 

hợp tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sử dụng người lao động thực 

hiện các nội dung theo khuyến cáo của Bộ Y tế (có khuyến cáo gửi kèm). 

Với nội dung trên, Sở Y tế Bắc Kạn đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Bản điện tử: 

- Như trên; 

- Thường trực tỉnh Ủy; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạc Văn Nam 
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