
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /SYT-KHNVY Đắk Lắk, ngày          tháng  7  năm 2020 

V/v thông báo sử dụng duy nhất 

số đường dây nóng 1900-9095 để 

tiếp nhận cuộc gọi người dân về 

COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Các đơn vị Y tế ngoài Công lập; 

 - Bệnh viện Trường đại học Tây Nguyên; 

 - Bệnh viện Công an tỉnh. 

  

Thực hiện Công văn số 4024/BYT-VPB1 ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế về 

việc thông báo sử dụng duy nhất số đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận 

cuộc gọi người dân về COVID-19.  

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã vận hành đường dây nóng ngành Y tế 

(1900-9095) và số tư vấn chăm sóc khách hàng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung 

ương (1900-3228) để trả lời giải đáp các phản ánh của người dân trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng 

duy nhất số đường dây nóng ngành Y tế (1900-9095) để trả lời các phản ánh của 

người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Sở Y tế thông báo các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

(để báo cáo) 
 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;  
- Các Tổ chức TMTH và CMNV Sở Y tế;  
- Lưu: VT, KHNVY (02bD).  
  
  
 Nguyễn Trung Thanh 
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