
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống  

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  

(Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30/6/1989; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng 

Chỉnh phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chống dịch các cấp; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại 

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, như 

sau: 

 Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 

01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) gây ra trên địa bàn tỉnh và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TH (PT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
 


		2020-02-15T14:58:53+0700


		2020-02-15T14:58:53+0700


		2020-02-15T14:58:53+0700


		2020-02-15T14:59:38+0700




