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Trà Vinh, ngày      tháng 02 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Về việc số điện thoại đường dây nóng thường trực phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

_________________ 

 

Nhằm kịp thời tiếp nhận thông tin và trả lời các ý kiến liên quan đến bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), Sở Y tế xin thông 

báo các số điện thoại đường dây nóng thường trực phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) như sau: 

- Đường dây nóng Sở Y tế: 0966 111 010. 

- Điện thoại của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0919 245 945.  

Trên đây là thông báo về số điện thoại đường dây nóng thường trực phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), 

Sở Y tế trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức và người dân được biết./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (b/c); 
- TTr TU; UBT; HĐND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh ; 

- UBND huyện, TX, TP; 

- PYT huyện, TX, TP; 

- Các ĐVTT; 

- Các Phòng CM,NV; 

- Niêm yết tại SYT ; 

- Trang thông tin ĐT SYT; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Cao Mỹ Phượng 
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