
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v dự thảo báo cáo cung cấp 

thông tin về các trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ trên 

địa bàn tỉnh  

 

   

 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 10087/BCT-VP ngày 28/12/2020 của Bộ Công 

Thương về việc triển khai công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, 

đồng chí  Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Sở Công Thương, Sở Y tế, các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1699/CĐ-TT ngày 

02/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Quyết định 

số 2225/QĐ-BC ĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và các văn bản khác có liên quan. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên 

quan tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh cung cấp thông tin về các trung 

tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Công văn trên; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/01/2021. 

(Công văn số 10087/BCT-VP gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương và các cơ quan 

liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: YT, NN&PTNT, NV, NgV; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, CPVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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