
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   24/TB-SYT           Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế để thông tin về tình hình dịch bệnh 

viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona 
 

 

Để kịp thời tiếp nhận và cung cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch 

bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân biết về số điện thoại 

đường dây nóng của Sở Y tế để liên hệ khi cần; cụ thể: 

- Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế: 18009271. 

- Mục đích số điện thoại đường dây nóng (miễn phí) của Sở Y tế: để cung 

cấp các thông tin, ý kiến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và tư vấn về cách 

phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

 

Sở Y tế Bình Định xin trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, TX, TP;      (phối 

- Đài PT-TH Bình Định;              hợp) 

- Báo Bình Định; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY.    

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 Lê Quang Hùng 
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