
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v hỗ trợ tuyên truyền về Đường dây nóng 
của tỉnh Lào Cai hỗ trợ giải quyết khó khăn 

của người dân. 
 

Lào Cai, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021, Công điện số 
1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 3987/UBND-VX ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc công bố số điện thoại đường dây nóng. 

Để công dân tỉnh Lào Cai đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh, 
thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ biết, nắm bắt thông tin và được hướng dẫn, 
hỗ trợ kịp thời, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố hỗ trợ tuyên truyền, thông báo rộng 
rãi số điện thoại đường dây nóng của tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau: 

- Đường dây nóng của tỉnh Lào Cai hỗ trợ giải quyết khó khăn của người 

dân: 0363 111 558.  

- Mục đích: Kịp thời tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết những khó khăn gặp phải 

cũng như tâm tư, nguyện vọng của công dân tỉnh Lào Cai để phòng, chống dịch 
Covid - 19. 

- Hình thức: Hoạt động 24 giờ/7 ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Sở Thông tin 

và Truyền thông của các tỉnh, thành phố quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở LĐTBXH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng Dũng 
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