
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ  
 

Số:           /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày      tháng      năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Y tế  

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch covid-19; Công văn 

số 645/UBND-TH ngày 31/3/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Y tế thông báo như sau: 

Tạm dừng thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân 

tại Sở Y tế đến hết ngày 15/4/2020. Công dân, tổ chức có nội dung khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn qua dịch vụ bưu chính đến Sở Y tế (địa chỉ: Tổ 

22, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Trong trường hợp cần 

thiết đề nghị công dân liên hệ qua số điện thoại: 0964.801.515 để được hướng dẫn. 

Thông báo này được niêm yết tại cơ quan Văn phòng Sở Y tế và trang thông 

tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở Y tế (để b/c); 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT, TTrS.   

 

K.T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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