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THÔNG BÁO 

Về  địa điểm làm việc, số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin truy vết  

các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm SAR-CoV-2. 
           

       

         Ngày 24/6/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND 

về việc Củng cố, kiện toàn Ban Thường trực và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố 

Phan Thiết; 

Nay, UBND thành phố thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ 

tịch UBND các phường, xã; các tổ chức và cá nhân biết để tiện liên hệ: 

- Địa điểm làm việc: Số 02 Bà Triệu, phường Bình Hưng, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Số điện thoại đường dây nóng:  0918370379 hoặc 0989171874. 

- Email: baocaonhanhpt2021@gmail.com. 

Mọi thông tin về việc truy vết và xin ý kiến xử lý các vấn đề có liên quan 

đến các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm SAR-CoV-2; đề nghị UBND 

các phường, xã; các tổ chức, cá nhân báo cáo và liên hệ kịp thời về Tổ giúp việc theo số 

điện thoại và email nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 
- CT, PCT UBND thành phố; 
- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 
- UBND các phường, xã; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Các Thành viên Tổ giúp việc; 
- Lưu: VT, QTM, YT 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Trung Trinh 
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