
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGIIIA vui' NAM 
Ill! XA CIA LO Dc Ilp — 'I'ii' (10 — IItnh  phüc 
S: /TB-UBND Ci'ra Lô, ngày 15 tháng 5 nãm 2020 

THÔNG BAO 
V/v cong khai s6 din thoii du'ô'ng day nóng và can b phti trách tiêp nhn 

ho so' h tr9, giãi dáp các vn'ó'ng mc ye chinh sách ho trçr khó khän 
cho ngu'ô'i dan do djch Covid-19 

Thirc hin Cong van s 1252/SLDTJ3XII-VP ngy 11/5/2020 cüa Sâ Lao 

dng TBXH tinh Ngh An v vc dAy mnh tuyên truyên, Clp nht báo cáo k& qua 

thrc hin chInh sách h trq ngu'i dan gp khO khan do c1ch Covid-19. UBND th 

xã Cra Là thông báo s din thoi dithng day nóng và bç ph'm phi trch tip nhn 

h s, giâi dáp các kin nghj càa ngirà'i dn v t1c hin chInh sich h tny khó 

khän do dich Covid-19 tai dia bàn thj xa Cü'a Là nhu' sau: 

1. I)u'ô'ng day nóng cüa Thi xä: 

- Ong: Nguyn Thanh Minh - Trthng Phàng Lao dng TB&XH, sO ff1': 

0904 068 056, Email: nguyenthanhminhtckhgmai1.com. 

2. Can b ph. trách tip nhn h s và giãi dap cc kiên ngh vtró'ng 

mac ye các chInh sách h tro' khó khän do dch Covid-19 cIp Th xii: 

- Ba: Nguyn Thj Thày Dung - Chuyên viên Phàng Lao d9ng TB&XI-I, s 

Di': 0912 818 234 F. mail: thuvdun240487(iizmaiI.com; 

- Ba: Lë Th hông Vinh - Chuyên viên PhOng Tãi chmnh - K hoch, s ff1': 

0915 100 482 , E mail: tckhcuaIo:'gmai1.com; 

- Ong: Vuong Xuân BInh - Di tru'âng Thud lien phu'Ong xii, Chi cvc  thuC 

Bc Vinh, s Di': 0988 821 138 , E mail: vuonnbinhccmai1.com; 

UBND thj xii Cüa Là thông báo d t chrc, cá nhãn duc bit.I.  I1j. 

No'! n/ian: 
- So' Lao dng T13&Xt-I (b/c); 
- Chü tjch, các PC]' UBNI) Thj x; 
- Các phàng. ban. ngành 'I'hi x; 
- Các to chcrc, doanh nghip dOng t?i  dja bàn T.xã; 
- UBND các phug; 
- Luu: VT. 

rfl\,J UY BAN NJ-IAN I)AN 
KT. CIIU 'I'!CH 
PH() CiIU T!CI-I 

NguyCn 'Fh'! I)ung 
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