
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-BCXB 

V/v tuyên truyền thực hiện cách ly đối với người 

đến từ vùng đang có dịch. 

Điện Biên, ngày        tháng      năm 2021 

 

 

               Kính gửi:  Trung tâm Văn hóa, Tuyền thanh - Tuyền hình các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1981/UBND-KGVX ngày 28/6/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc  thực hiện cách ly y tế đối với người đến từ vùng đang có 

dịch. 

Để chủ động kiểm soát tốt ổ dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm 

bệnh; đặc biệt là đối với những người đến từ vùng đang có dịch, Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh - Truyền hình các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, trong đó thông tin rộng rãi chỉ đạo của UBND tỉnh:  

- “Đối với những người đến từ các tỉnh, thành phố có ghi nhận trường 

hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung thực,  

chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy cơ; 

cách ly y tế đối với những người tiếp xúc gần với trường hợp xác định mắc 

Covid-19 (F1) hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc 

Covid-19 (F2)”. 

- Đối với những người từng đến địa điểm có người mắc Covid-19 ở, lưu 

trú, khu vực phong tỏa (cách ly vùng) do có trường hợp mắc Covid-19 trong 

thời gian theo thông báo của UBND tỉnh phải thực hiện theo dõi sức khỏe, hạn 

chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập 

trung đông người trong vòng 14 ngày. Trường hợp có các biểu hiện sốt, ho, 

đau họng, khó thở hoặc biểu hiện mất vị giác phải thông báo ngay cho cơ sở y 

tế gần nhất để được hướng dẫn, điều trị kịp thời. 

- Kịp thời cập nhật các thông tin mới về Phòng, chống dịch của Bộ Y tế,  

Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Điện Biên 

về công tác Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thông tin tuyên truyền.  

- Hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tổ chức 

công tác tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn.  



Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện 

tuyên truyền có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Đ/c Vừ A Bằng, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, BCXB (12). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 
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