
UBND HUYỆN YÊN CHÂU 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID-19 

 

Số: 18/BCĐ 
V/v niêm yết số điện thoại đường dây 

nóng tiếp nhận thông tin về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 18 tháng 8 năm 2021 

  

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, thị trấn. 

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Châu thông báo 

số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh covid-19 và yêu cầu 

Trưởng Ban chỉ đạo Covid-19 các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện Yên Châu:  

- Số điện thoại ông Lù Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban 

chỉ đạo Covid-19 huyện Yên Châu: 0943 922 257 

- Số điện thoại ông Vì Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó 

Trưởng Ban chỉ đạo Covid-19 huyện Yên Châu: 0384 677 988 

- Số điện thoại ông Lường Văn Quyết - Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó 

Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Covid-19 huyện Yên Châu: 0376 498 900  

- Số điện thoại ông Nguyễn Tiến Thịnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

Yên Châu: 0912 586 328 

- Số điện thoại trực dịch của Trung tâm Y tế Yên Châu: 02123.841.408 

2. Yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo Covid-19 các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện 

thông báo đến nhân dân trên địa bàn và niêm yết số điện thoại đường dây nóng 

tiếp nhận thông tin về dịch bệnh covid-19 tại nhà văn hóa các bản, tiểu khu, tại 

các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo kết quả triển khai về 

Ban chỉ đạo Covid-19 huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước 10h 

ngày 20/8/2021. 

Trưởng Ban chỉ đạo Covid-19 huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT huyện ủy (b/c); 

- TT UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Các đ/c thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, Giang (40b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 
 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vì Văn Ngọc 

  

 

KHẨN 
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