
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 10 năm 2020 

V/v chuẩn bị các điều kiện để làm 

việc với Đoàn kiểm tra của Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 

 

Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Thực hiện Quyết định số 4390/QĐ-BCĐ ngày 22/10/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc thành lập 05 Đoàn kiểm tra công 

tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; Công văn số 

5748/QĐ-BCĐ ngày 22/10/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 về việc quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm 

việc; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị tài 

liệu, báo cáo, liên hệ trực tiếp với Đoàn công tác để nắm thông tin về thời gian 

kiểm tra tại tỉnh Lạng Sơn; mời các thành phần liên quan dự làm việc, bố trí địa 

điểm, đưa đoàn đi kiểm tra thực tế tại cửa khẩu, cơ sở cách ly y tế đối với 

chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh có chuyên gia 

nhập cảnh vào làm việc (theo yêu cầu của Đoàn công tác) trên địa bàn tỉnh và 

bảo đảm các điều kiện để làm việc với Đoàn công tác. Báo cáo Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm 

quyền. 

(Quyết định số 4390/QĐ-BCĐ và Công văn số 5748/QĐ-BCĐ được gửi 

kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành: VHTTDL, LĐTBXH,  

Ban QL KKTCK ĐĐ-LS, BCH BĐ BP tỉnh,  

BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục HQ; 

- UBND: huyện CL và TP LS; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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