
 

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 3 năm 2020 
 

V/v chưa xem xét khen 

thưởng thành tích phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Công văn số 399/BCH-CT ngày 09/3/2020 của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh về việc xin ý kiến khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh viên đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), đồng chí Dương Xuân 

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

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến 

phức tạp, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện 

công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, UBND tỉnh chưa xem xét khen thưởng 

về thành tích phòng, chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh tại Công văn trên. Vấn đề này UBND tỉnh sẽ có thông báo cho các cơ quan, 

đơn vị xem xét, đề xuất vào thời gian thích hợp. 

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

UBND tỉnh để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Các CQ TV BCĐ tại QĐ số 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, NC, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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