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THÔNG BÁO 

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ 

 

 

Thực hiện Thông báo số 98/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại buổi họp Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19.  

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ thông 

báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng 

- Số điện thoại của Quyền Giám đốc: 0912.161.262 

- Số điện thoại của Chánh văn phòng: 0965.296.777 

- Văn thư Thường trực: 0211.3843.989 

- Thời gian hoạt động: 24/24 giờ bắt đầu từ ngày 28/5/2021 

2. Nhiệm vụ  

Tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Sở Ngoại vụ 

quản lý; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 của tỉnh để có những biện pháp xử lý kịp thời. 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp và 

tổ chức, cá nhân biết và liên hệ./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, Tt; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Sâm  
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