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THÔNG BÁO 
 

Tìm người đi máy bay VJ770 và nhà xe Ngọc Sáng vào TP.HCM 

trở về Hưng Yên theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế 

 
 

Kính gửi: UBND, Ban Chỉ đạo các huyện/thị xã/thành phố. 

 

Trước tình hình ngày càng phức tạp, kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên 

lây nhiễm trong cộng đồng (BN 416) ở TP Đà Nẵng ngày 25/7/2020 đến nay đã 

có nhiều lây nhiễm trong cộng đồng trong cả nước. 

Với tinh thần chủ động, không được để dịch bệnh lây lan từ các vùng có 

dịch trong nước về tỉnh. Sở Y tế đề nghị BCĐ PCD các huyện, thành phố, thị xã 

tuyệt đối không được chủ quan, không được mất cảnh giác; phải tập trung cao 

độ, phản ứng nhanh, hiệu quả, bằng sức mạnh tổng hợp, tổng lực mà nòng cốt là 

lực lượng Công an, tổ phòng chống dịch ở thôn, tổ, khu phố, khu dân cư, các 

doanh nghiệp; phải thần tốc, truy vết, xét nghiệm diện rộng cho những đối tượng 

cần thiết để ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm.  

Sở Y tế đề nghị BCĐ PCD các huyện, TP, TX chỉ đạo ngay các xã, 

phường, thị trấn Thông báo cho nhân dân ai đã từng đi trên chuyến bay huyến 

bay số hiệu VJ770 ngày 30/7 từ Nha Trang vào Hà Nội và những hành khách đi 

chuyến xe của hãng Ngọc Sáng (BKS 51B-23417) xuất phát lúc 9h ngày 5/8 từ 

Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào TP.HCM, theo thông báo khẩn số 27 của Bộ 

Y tế phát đi 19h tối ngày 09/8: Cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để 

được tư vấn, hỗ trợ; Gọi điện đến các đường dây nóng: Bộ Y tế: 1900.9095; 

CDC Hà Nội: 0969.812.115 hoặc 0949.396.115; CDC Khánh Hoà: 

0911.662.2323; CDC TP.HCM: 0869.577.133 để cung cấp số điện thoại những 

người đã tiếp xúc với mình. 

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng 

NCOVI từ điạ chỉ https ://ncovi.vn và th ường xuyên cập nhật tình trạng sức 

khoẻ. 

- Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-

19:  http://www.bluezone.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);      

- Các Phó CT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở Y tế (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

             
Nguyễn Quang Lâm 

 

Hỏa Tốc 
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