
 
 

  UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
  

 

Số:          /STTTT- TTBCXB 

V/v tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19  

liên quan đến trường hợp F0 P.H.N  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                          
             Hưng Yên, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

             Kính gửi: - Phòng Văn hóa - Thông tin  

- Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 313/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND 

tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan 

đến ca nghi nhiễm làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam tại Khu 

công nghiệp Thăng Long II và Công văn số 319/UBND-KGVX ngày 

19/02/2021 về việc thông tin ca F0 ghi nhận tại Hải Dương có thông tin dịch tễ 

liên quan đến công ty tại Hưng Yên. 

 Để nhanh chóng rà soát, xác minh, cách ly, quản lý chặt chẽ các đối 

tượng có nguy cơ trên địa bàn tỉnh liên quan đến trường hợp F0 P.H.N. Địa chỉ 

cư trú: Khu đô thị Việt Mỹ, Lai Cách, Cẩm Giang, Hải Dương. Nghề nghiệp: 

Công nhân Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam có địa chỉ tại Khu công 

nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng 

Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tăng cường 

thông tin chính xác, rõ ràng về trường hợp F0 ghi nhận tại Hải Dương có lịch 

trình di chuyển liên quan đến Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam tại Hưng 

Yên vào ngày 01/02/2021  để  người lao động, người dân có tiếp xúc với F0 trên 

nắm được, chủ động khai báo y tế và kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, 

chống dịch, thực hiện tốt thông điệp 5K; chủ động, bình tĩnh phối hợp với chính 

quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- GĐ, PGĐ Sở 
đ/c Lương; 

- Lưu: VT; TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

           

 

 

    

Bùi Thị Lương 
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