
 

 

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 02 năm 2020 

V/v tiếp nhận trang thiết bị hỗ trợ 

phòng chống dịch viêm đường hô 

hấp cấp do (Covid - 19) 

 

 

Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế. 
 
 

Sau khi xem xét Công văn số 83/AIC ngày 21/02/2020 của Công ty cổ 

phần Tiến bộ quốc tế về việc tặng trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid - 19) gây ra, đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Công ty cổ phần Tiến 

bộ quốc tế nhằm chung tay phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

đồng thời đồng ý chấp nhận đề xuất của Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế tại 

Công văn trên. 

2. Giao Sở Y tế làm đầu mối khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên 

quan liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế để tiếp nhận, thống 

nhất lắp đặt tại các vị trí cần thiết của tỉnh. 

(Công văn số 83/AIC được sao gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 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 CQ TV theo QĐ số 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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