
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  810  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  06  tháng 3 năm 2019 

V/v nghiên cứu giám sát 
bệnh dịch hạch và bệnh lây 

truyền từ động vật 
 

 
Kính gửi:  

- Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; 
- Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 356/TTNĐVN-
KHKH ngày 27/02/2019 của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga về việc xin phép 
nghiên cứu giám sát bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho đoàn công tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga giám sát 
bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật theo đề nghị tại Công văn trên. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan liên hệ trực 
tiếp, thống nhất nội dung nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở y tế tạo điều kiện 
thuận lợi cho đoàn công tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga hoàn thành 
nhiệm vụ. 

(Công văn số 356/TTNĐVN-KHKH được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 
- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, KTN, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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