
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-VP 
V/v cung cấp số điện thoại đường 

dây nóng, trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế Sơn La về phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do vi rút Corona (nCoV) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 121/CĐ- TTg 

ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ thị 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; Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của 

Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 30/01/2020 của 

Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); Công văn số 187/UBND-KGVX 

ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc triển khai Chỉ thị của Ban 

Thường vụ tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (nCoV). Sở Y tế Sơn La cung cấp số điện thoại đường dây 

nóng, trang thông tin điện tử và công tác truyền thông của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, cụ thể 

như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Sơn La: 
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2. Các thông tin cập nhật mới nhất và công tác truyền thông của Ban chỉ 

đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 

Corona tại Sơn La, Việt Nam và Quốc tế được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Sở Y tế tỉnh Sơn La theo địa chỉ:  

http://soyte.sonla.gov.vn 

3. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế công khai số điện thoại đường dây 

nóng và trang thông tin điện tử truy cập tình hình dịch nêu trên đến cán bộ đảng 

viên và nhân dân trên địa bàn; tổ chức công tác truyền thông về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona theo đúng các quy 

định hiện hành./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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