
 

 

UBND HUYỆN YÊN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, CHỐNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ 

HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA 

VI RÚT CORONA 

 

Số: 44/TB-BCĐ 

 

     

 

  Yên Châu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thôn tin về covid-19,  

kênh thông tin chính thống về dịch bệnh covid-19 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Châu thông báo 

số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh covid-19 và các 

kênh thông tin chính thống về tình hình dịch Covid-19, như sau: 

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

do Covid-19 huyện Yên Châu: 02123.840.408;  

 - Số điện thoại ông Lường Văn Quyết - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, 

Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện 

Yên Châu: 0376 498 900 

 2. Số điện thoại trực dịch của Trung tâm Y tế Yên Châu: 02123.840.408 

  3. Thông tin về tình hình dịch bệnh do Covid-19 thường xuyên được cập 

nhật trên:  

 - Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế: 

https://ncov.moh.gov.vn/ và https://www.moh.gov.vn/; 

 - Báo Sức khỏe và Đời sống: 

https://suckhoedoisong.vn/Covid-19-cap-nhat-moi-nhat-lien-tuc-n168210.html; 

 - Cục Y tế dự phòng: http://vncdc.gov.vn/;  

 - Sở Y tế Sơn La: http://soyte.sonla.gov.vn/;  

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La:  

http://cdcsonla.gov.vn/ hoặc fan page http://www.facebook.com/CDCSONLA;  

 Ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Châu thông 

báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thông báo trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị ; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT, BCĐ;    b 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vì Văn Ngọc 
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