
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:       /VP-KTTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 
 

V/v xử lý tang vật tịch thu là 

khẩu trang y tế phục vụ phòng 

chống dịch Covid-19 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính, Sở Y tế;  

- Cục Quản lý thị trường; 

- Công an tỉnh;  

- Cục Hải quan; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 
 
 

Thực hiện Công văn số 3913/BTC-QLCS ngày 03/4/2020 của Bộ Tài 

chính về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống 

dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc 

đánh giá chất lượng, mức độ đảm bảo an toàn đối với khẩu trang y tế đã tịch thu 

để sử dụng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập 

phương án xử lý tang vật là khẩu trang đã tịch thu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn trên.  

3. Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế thực hiện việc xử 

lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn trên.  

(Công văn số 3913/BTC-QLCS được gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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