
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

V/v xử lý, sử dụng tang vật tịch 

thu là khẩu trang 
 

 

Kính gửi:  

 - Sở Y tế; 

- Sở Tài chính;  

- Cục Quản lý thị trường. 

 
 

Sau khi xem xét các báo cáo hằng ngày của Cục Quản lý thị trường về tình 

hình thị trường và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho thấy thời gian 

gần đây Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, tạm giữ, tịch thu nhiều lô hàng khẩu 

trang nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để xử 

lý số khẩu trang đã tịch thu theo đúng quy định, đồng thời quản lý, sử dụng hợp 

lý, thiết thực, phù hợp với mức độ cấp thiết của công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các 

cơ quan liên quan tổ chức kiểm định chất lượng khẩu trang tịch thu theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý tịch thu theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tổ chức 

chuyển giao số khẩu trang tịch thu đảm bảo chất lượng theo kiểm định cho Sở Y 

tế để quản lý, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

3. Sở Y tế tiếp nhận, quản lý, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cấp phát, 

sử dụng khẩu trang đảm bảo hợp lý phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

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; 

- Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Các thành viên tại QĐ số 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KG-VX, KTN, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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