
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

   Số: 1903/SYT-VP 
V/v không để lộ lọt thông tin 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

               Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh. 
 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, 

toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét 

nghiệm diện rộng, bước đầu cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua có tình trạng cán bộ y tế để lộ lọt thông tin phòng, chống dịch 

bệnh khi chưa được lãnh đạo phê duyệt, gây hoang mang trong dư luận và Nhân 

dân. Do đó, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tuyệt đối không được chia sẻ các thông tin liên quan đến hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 khi chưa được lãnh đạo phê duyệt, đặc biệt là tại các khâu 

truy vết, xét nghiệm, thống kê báo cáo,….. Cán bộ sai phạm thì cần phải xử lý kỷ 

luật nghiêm theo quy định. 

2. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát cán bộ, viên chức, bệnh nhân và 

thân nhân người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuân thủ nghiêm ngặt việc 

thực hiện khuyến cáo 5K; không đăng tải, chia sẻ các thông tin không đúng sự 

thật, các thông tin không chính thức về dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang, lo 

lắng trong Nhân dân, gây khó khăn cho công tác truy vết, xét nghiệm, khoanh 

vùng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- UBND tỉnh;            (để báo cáo) 

- Q. Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện, TP, TX (để p/h chỉ đạo) 

- Phòng Y tế cấp huyện; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
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