
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  686/UBND-VP Tràng Định, ngày 08  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:  

- Trung tâm Y tế huyện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

  

 Thực hiện Công văn số 2177/VP-KGVX, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 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, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội 

dung yêu cầu tại Công văn số 2177/VP-KGVX, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế 

hoạch để đảm bảo thực hiện đúng 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. 

 (Có Công văn số 2177/VP-KGVX, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống iOffice) 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển 

khai thực hiện./ 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

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

- Trung tâm VH,TT và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Quốc Toản 
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