
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM ĐẢO 

 

Số:        /UBND - KTHT  
Về việc thiết lập đường dây nóng của Sở 

Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc để tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh 

vực giao thông vận tải 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Tam Đảo, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

                             Kính gửi: 

     -    UBND các xã, thị trấn; 

     -    Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo; 

     -    Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện. 
 

Thực hiện Thông báo số 1081/TB-SGTVT; Thông báo số 1090/TB-SGTVT 

ngày 07/5/2021của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc về việc thiết lập đường 

dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Tam 

Đảo đề nghị UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo; các phòng, 

ban trực thuộc UBND huyện và các đơn vị liên quan phổ biến, thông báo số điện 

thoại đường dây nóng của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc và người tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Người tiếp nhận thông tin 

- Ông Hoàng Long Biên - Phó giám đốc; Điện thoại: 0913 284 669 

- Ông Trương Trung Thực - Chánh Văn phòng; Điện thoại: 0913 284 038 

- Văn thư thường trực: Điện thoại: 02113862544 

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận 

Mọi phản ánh, kiến nghị liên quan đến chức năng và nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 

của Sở Giao thông Vận tải. 

UBND huyện đề nghị  UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị liên quan 

thông báo việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong công 

tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Giao thông Vận tải để các cá nhân, 

tổ chức và người dân được biết, phản ánh khi cần thiết./. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu VT. 
 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Trần Thái Sơn 
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