
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  863 /UBND-VP Tràng Định, ngày  20  tháng  7  năm 2020 
V/v thực hiện Thông báo số 238/TB-

VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về phòng chống dịch 

COVID-19. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 2824/UBND-KGVX, ngày 14 tháng 7 năm 2020 

của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Thông báo số 238/TB-

VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-

19, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Thông 

báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung 

tại Công văn số 738/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh và Công văn 

số 838/UBND-VP ngà 10/7/2020 của UBND huyện về việc thực hiện Thông báo 

số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

(Có Công văn số 2824/UBND-KGVX, ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống iOffice) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./ 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
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