
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:  53 /SKHCN-KHTC 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng 
với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  03 tháng 02  năm 2020 

 

Kính gửi: 

 - Văn phòng Sở KH&CN; 

       - Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 

  - Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học – 
công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm.  

  

Thực hiện văn bản số 318/VP-KGVX ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp 

độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Sở Khoa học và Công nghệ yêu 

cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tới 

toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động, xây dựng kế hoạch 

thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, 

chống dịch theo phương châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; 

nhân lực tại chỗ.  

(Gửi kèm theo Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế). 

 Đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
   
 

              (Đã ký) 
 

 
Nguyễn Thị Hà 
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