UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1884 /SYT-NVY

Phú Yên, ngày10 tháng 8 năm 2020

V/v cung cấp danh sách các trường
hợp về từ TP.Đà Nẵng và các địa
phương có ca mắc COVID-19

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể
chính trị-xã hội thể tỉnh;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nội dung công văn số 4140/UBND-KGVX ngày 08/8/2020 của
UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1248/CĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ
Y tế, Sở Y tế được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo hàng ngày danh sách các
trường hợp đi từ TP.Đà Nẵng và các vùng có ca mắc COVID-19 trở về địa phương,
cơ quan, đơn vị từ ngày 01/7/2020 đến nay.
Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Sở Y tế chỉ nhận được báo cáo của 3
đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công thương, Báo Phú Yên. Để thực hiện tốt nội dung
nêu trên, Sở Y tế kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện rà
soát, báo cáo về Sở Y tế (qua địa chỉ Email: pnvy.py@phuyen.gov.vn) trước 14 giờ
hàng ngày theo mẫu (phụ lục đính kèm).
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn
vị và địa phương.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc SYT (th/hiện);
- Website ngành;
- Lưu: VT, NVY, (Bích).
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PHỤ LỤC:
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP ĐI VỀ TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ CA MẮC
COVID-19 KỂ TỪ NGÀY 01/7/2020 ĐẾN NAY
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