
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:   

V/v tuyên truyền về số điện thoại đường 

dây nóng 088.8800.247 của Lãnh đạo tỉnh 

trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin liên 

quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 7 năm 2021 

       

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT huyện, TX, TP; 

- Các Đơn vị trực thuộc Sở. 

- Các Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; 

 

Theo Công văn số  1135/STTTT-TTBCXB ngày 18/07/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc đề nghị thông tin, tuyên truyền đường dây nóng của Lãnh 

đạo Tỉnh tiếp nhận, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị công chức cơ quan Sở, các đơn vị 

trực thuộc Sở, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Cơ sở giáo dục kĩ năng sống và Phòng 

GDĐT huyện, thị xã, thành phố thông qua các cuộc họp của đơn vị và trên các Trang 

/Cổng thông tin điện tử (website) để tuyên truyền, phổ biến đến người lao động, 

người dân thông tin sau: 

“Kể từ ngày 17/7/2021, đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh với số điện thoại 

088.8800.247 chính thức được mở rộng tiếp nhận thông tin phản ánh, thắc mắc, kiến 

nghị của người dân liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và cung cấp thông tin liên 

quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Khi người dân có nhu cầu cần được tư vấn về sức khỏe, hỗ trợ, thắc mắc, phản 

ánh, kiến nghị liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin vui lòng liên hệ số điện thoại 

đường dây nóng 088.8800.247.” 

Sở GDĐT đề nghị công chức cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học, Cơ sở giáo dục kĩ năng sống và Phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (thay BC); 

- Sở TT&TT (t/h); 

- Công chức Sở (th/h); 

- Website Sở (tt); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

KHẨN 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T09:07:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Thị Ngọc Châu<chauttn@sogddt.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T09:43:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T09:43:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T09:43:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sogddt@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




