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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
I1IUYN DAJ LOC Dc Lp - Tir do - hinh phñc  

S& 3 fTB-UBND DgiLôc, ngày 2tháng 02 nám 2020 

ThÔNG BAO 
Duông day nóng tip nhn thông 

tin lien quan dn djch bnh Covid-19 

Thirc hin chi do cüa Ban BI thi.r Trung rnng Dãng, Thu tuóng ChInh phU, B 
Y tê va Tinhüy, UBND tinh Quãng Nam, Huyn üy Dai  Lc ye vic thng ci.thng cong 
the phông, chông djch bnh Covid-19, UBND huyn Dai Lc thông báo so din thoi 
dtr?rng dày nóng và dja chi mail tip nhn thông tin lien quan dn djch bnh 
Covid-19 nhii sau: 

STF S din thoi / Email Ho và ten Chirc vi,i Co' quan 
0905102404 / 

Email: 
haiytdl@gmail.com  

Vô Hng Hâi 
(tie'p nhin thông tin tfr 
ngày 21/3/2020) 

Giám doe 
Trung tam y 
tê huyn 

Trung tam 
y tê huyn 
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0967051919 / 
Email: 

1ehuuthanhgmail. 
com 

Lê Hfru Thanh 
(tiêp nhân thông tin iI 
ngày 01/3/2020 din 
htngày20/3/2020) 

Phó Giám 
doe Trung 
tam Y té 
huyn 

Trung tam 
Y tê huyn 

02353509484/ 
Email: 

thanhnhang2 11 Og 
mail.com  

Nguyn Thj Thanh 
Nhàng 

Chánh Van 
phông 
HDND- 
UBND 
huyn, kiêm 
Trithng 
Phông Y t 
huyn 

Van phông 
HDND-
UBND 
huyn, 
Phông Y t 
huyn 

D ngh các t chüc, cong dan khi phát hin ngui bj nhim djch bnh Covid- 19 
hotc có thông tin nguè'i tr vüng djch di chuyên den huyn Dii Lc, Co khã näng bj lay 
nhiêm djch bnh Covid-19 xin gçi ye so din thoi nêu trên. NguOi cung cap thông tin 
qua &r&ng dày nóng dirçic dam bão bI mt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

UBND huyn Di Lc xin thông báo d các t chirc, cong dan dtxçic bik/. 4è 
Noinhân: 
- UBND tinh Quáng Nam (b/c); 
- Thtrông trn. Huyn Uy, HDND huyn (b/c); 
- Lãnh d?o  UBND huyn; 
- Các ca quan, ban, ngành, hOi,  doàn the huyn; 
- iT VHTT và 1T-TH huyn; 
- Cong Thông tin din tCr huyn Dai  Lc; 
- UBND cac xA, thj trân; 
- CVP, PCVP (D/c Thão); 
- L.ru VT, Thfxy. 
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