
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 6 năm 2020 

V/v thực hiện Hướng dẫn xử lý thi 

hài người tử vong do mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

SARS-CoV-2 tại cộng đồng  

 

 

Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                    

 

Thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý 

thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-

CoV-2 tại cộng đồng; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND các huyện, thành phố phổ biến, xây dựng kế hoạch, triển khai và kiểm 

tra giám sát việc thực hiện Hướng dẫn trên; hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho 

việc tổ chức thực hiện công tác xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 (nếu có), khử 

khuẩn và xử lý môi trường. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở mai táng trên địa bàn 

xây dựng kế hoạch để đảm bảo thực hiện đúng Hướng dẫn trên; thành lập các tổ 

xử lý thi hài để kịp thời xử lý trong trường hợp dịch cấp độ 5 theo quy định của 

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. 

(Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các CQ theo QĐ số 207/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 


		2020-06-02T11:42:56+0700


		2020-06-02T14:44:06+0700


		2020-06-02T14:44:06+0700


		2020-06-02T14:44:06+0700




