
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-BCĐ Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

 

THÔNG BÁO 

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 

của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã 

 

Thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh 

thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Để kịp thời tiếp nhận thông tin; xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã đề nghị các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn thị xã phản ánh qua đường dây nóng: ông Trần Đinh (Thành 

viên Ban Chỉ đạo - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã). Số điện 

thoại/zalo: 0914. 453 187. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã thông báo để các tổ chức, 

cá nhân biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thị xã (b/c); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Trung tâm VH – TT – TT (đưa tin); 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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