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Kính gửi: - Ban Thư ký Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; 

- Ban Thư ký Hội Sinh viên các Đại học, Học viện, trường Đại học, 

Cao đẳng trực thuộc Trung ương 

   - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài 
 

 

 Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra 

đang có diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và đã phát hiện tại nhiều quốc gia. 

Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính với tốc độ lây lan nhanh và chưa có 

thuốc điều trị đặc hiệu, vắc-xin phòng bệnh. Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg 

ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp 

phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg 

ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban Thư ký Trung 

ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam các 

tỉnh, thành phố, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc 

Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài khẩn trương triển khai các 

giải pháp phòng chống dịch bệnh, cụ thể:  

1. Tuyên truyền, vận động đến đông đảo hội viên, sinh viên về diễn biến 

của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. Các thông tin tuyên truyền 

về dịch bệnh, biện pháp phòng chống bệnh có thể tham khảo từ Cổng thông tin 

Chính phủ, Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; website của Hội 

Sinh viên Việt Nam... 

2. Sử dụng các phương tiện truyền thông của tổ chức Hội tại đơn vị để 

thường xuyên tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình 

dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, 

nhất là các biện pháp phòng ngừa chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, gia đình, ăn 

chín uống sôi, sử dụng khẩu trang đúng cách, tránh tiếp xúc với động vật hoang 

dã, nâng cao sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng. 

3. Tạm thời dừng các hoạt động tập trung đông hội viên, sinh viên; cung 

cấp thông tin và khuyến nghị sinh viên hạn chế đến các nơi tập trung đông 

người, không nên đến các khu vực đang có dịch bệnh khi không cần thiết. 



4. Chỉ đạo các cấp bộ Hội tại địa phương, đơn vị tổ chức lực lượng để 

tham gia hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của chính 

quyền, lãnh đạo đơn vị. Nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải 

kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng, lãnh đạo đơn vị; có các phương án 

đáp ứng hiệu quả phù hợp với tình hình dịch bệnh. 

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các đồng chí triển 

khai nghiêm túc và báo cáo kịp thời các thông tin về Trung ương Hội Sinh viên 

Việt Nam (qua Văn phòng TW Hội Sinh viên Việt Nam, email: 

vanphonghsvvn@gmail.com). 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Đ/c Chủ tịch Hội SVVN 

(để b/c); 

- Lưu VP. 
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