
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:        /SYT-TCHC            Kon Tum, ngày       tháng 5 năm 2021 
   

V/v hỗ trợ đăng phát thông tin đến  

nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

để phòng chống dịch COVID-19 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Báo Kon Tum; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

   

Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện và xử lý kịp thời 

nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố thông báo trên sóng phát thanh, truyền hình, phương tiện 

thông tin đại chúng cho toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh được biết. 

Nội dung đăng, phát như sau: 

“Nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời dịch COVID-19 có thể xâm 

nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; đề 

nghị người dân tỉnh Kon Tum là hành khách đã đi trên xe ô tô khách Phương 

Lâm, biển kiểm soát 48B-00538 chạy tuyến Bắc Ninh - Đăk Nông, khởi hành lúc 

09 giờ ngày 19/5/2021 từ Bệnh viện 110, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đến 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum khoảng 02 giờ sáng ngày 20/5/2021, sau đó, xe 

khách tiếp tục di chuyển về tỉnh Đăk Nông, phải khẩn trương đến ngay cơ sở y 

tế gần nhất để khai báo y tế bắt buộc”. (hết nội dung đăng, phát). 

Sở Y tế đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, thông báo người dân được biết, 

phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

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

- Lưu: VT, TCHC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Ái 
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