
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v chuẩn bị các điều kiện làm 

việc với Đoàn kiểm tra, giám sát 

phòng, chống dịch bệnh viêm phổi 

cấp do chủng mới của vi rút corona 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-BYT ngày 15/01/2020 của Bộ Y tế về 

kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút corona, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây 

dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh; mời các thành phần dự làm việc, 

bố trí địa điểm, chuẩn bị tài liệu báo cáo, đưa Đoàn đi kiểm tra thực tế tại một số 

địa bàn, đơn vị và đảm bảo các điều kiện để làm việc với Đoàn công tác theo Kế 

hoạch trên. 

(Kế hoạch số 46/KH-BYT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Y tế, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: CT, NNPTNT, TTTT,   

  VHTTDL, GTVT, TC, Cục HQ, Cục QLTT, 

  BCH BĐBP, CA tỉnh, BQL Khu KTCK ĐĐ-LS; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, NC, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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