
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 

 
Số:          /SYT-NVYD 

V/v đính chính số điện thoại 

đường dây nóng tại Thông báo số 

666/TB-SYT ngày 11/8/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Sơn La, ngày 12 tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; Tổ chức chính trị tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện đa khoa Cuộc Sống. 

Ngày 11/8/2020, Sở Y tế ban hành Thông báo số 666/TB-SYT về thông 

báo lịch trình di chuyển liên quan đến trường hợp đi về Nha Trang - Khánh Hòa 

trên chuyến bay số hiệu VJ770. 

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản, Sở Y tế xin đính chính lại 

số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin có liên quan đến công tác 

Phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau: 02123.850.201; 02123.666.115 

(Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh)  

 - Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI 

từđịachỉhttps://ncovi.vnvàthườngxuyêncậpnhậttìnhtrạngsứckhoẻ. 

 - Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID- 

19:https://www.bluezone.gov.vn/ 

 Đề nghị chính quyền địa phương thông báo rộng rãi đến người dân, cộng 

đồng trên địa bàn. Tổ chức giám sát, khai báo y tế, tổ chức cách ly theo quy định 

khi có trường hợp liên quan các địa điểm nêu trên. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đ/c Phạm Văn Thủy PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Báo Sơn La; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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