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                   Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 2580/UBND-KGVX  ngày 28/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng để tư vấn, hỗ trợ 

công dân tỉnh Tuyên Quang đang ở các tỉnh, thành phố trong cả nước; 

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, 

tác động lớn đến sự an toàn và cuộc sống của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã có Thư gửi công dân tỉnh Tuyên quang đang sinh sống, làm việc, công 

tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước; trong đó có hướng dẫn 

"Trường hợp thật sự cần thiết phải trở về tỉnh trong thời gian này, đề nghị công 

dân liên hệ với gia đình hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng 

của Sở Y tế (SĐT: 0965.361.010) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Tuyên Quang (SĐT: 0912.116.599) để được các cơ quan chuyên môn của tỉnh tư 

vấn, hỗ trợ",  

Để tạo điều kiện tốt nhất tư vấn, hỗ trợ công dân của huyện khi có nhu cầu 

trở về địa phương trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-

19, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có 

trách nhiệm tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông tin đến người thân 

đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả 

nước, trong trường hợp cần thiết phải trở về địa phương đề nghị liên hệ với gia 

đình hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại đường dây nóng nêu trên để được tư 

vấn, hỗ trợ. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tuyên truyền, thông báo cho người dân biết để thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động, TB&XH; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX;  

- Lưu: VT, YT, (           b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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