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THÔNG BÁO 

Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về  

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona  

trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phòng chống dịch bệnh viên phổi cấp do chủng mới của virut corona. 

 Để kịp thời tiếp nhận thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, đồng thời tổng hợp báo cáo nhanh của 

các cơ quan, đơn vị trong triển phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virut Corona. UBND huyện thông báo số điện thoại đường dây 

nóng, hộp thư điện tử và tải khoản mạng xã hội Zalo tiếp nhận thông tin phản ánh, 

kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và  người dân trên địa bàn huyện, cụ thể 

như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tiếp nhận thông tin 

- Số điện thoại đường dây nóng: 02053.860.475 của Chuyên viên Văn phòng 

HĐND và UBND huyện tiếp nhận; Số tài khoản Zalo 0365.696.008  

- Hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh: 

vpubndhuyencaoloc@gmail.com  . 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin: 

Trong giờ hành chính, từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm 

việc trong tuần (đối với Zalo và Email tiếp nhận 24/24 giờ hàng ngày). 

3. Nội dung tiếp nhận 

Các thông tin kiến nghị, đề xuất, báo cáo liên quan đến dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra  

4. Yêu cầu đối với thông tin 

Thông tin phản ánh, kiến nghị của cơ quan, đơn vị và người dân được thể 

hiện dưới dạng tin nhắn văn bản, chữ tiếng Việt (có dấu) hoặc gọi điện thoại trực 

tiếp. 

Nội dung thông tin phản ánh, kiến nghị phải rõ ràng, thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND huyện Cao Lộc. 
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Thông tin phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị và người dân 

phải cung cấp đầy đủ họ tên, cơ quan, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, email 

(nếu có). 

5. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo, niêm yết công khai 

số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện; hộp thư điện tử tiếp nhận; Zalo 

tiếp nhận, xử lý thông tin. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Thường trực Huyện ủy  
- Thường trực HĐND huyện;            (Báo cáo) 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- CPVP; 
- Lưu: VT.                                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Hoàng Quy 
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