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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /QĐ-SNgV Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ 
 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chung mới cua vi rut Corona; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BTTTT ngày 02/02/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn Cứ Công văn số 1651-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy lạng Sơn 

về việc phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi tút Cô-rô-na gây ra; 

Căn Cứ Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh về 

Phòng, chống dịch viên phổi cấp do chủng mói của vi tút Cô-rô-na trên dịa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rut Corona của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Tổ 

công tác) gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Hà Lê Hữu, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng; 

2. Bà Trần Thị Vân Thùy, Phó Giám đốc Sở - Tổ phó; 

3. Ông Từ Duy Thứ, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Lãnh Sự - Tổ 

viên; 

4. Bà Đoàn Thị Hằng, Chánh văn Phòng - Tổ viên; 
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 5. Bà Bùi Thị Minh Phương, Trưởng phòng QLBG - Tổ viên; 

 6. Bà Mã Thị Thu, Phó chánh Văn phòng - Tổ viên; 

7. Bà Đinh Thị Quỳnh Nga, Phòng QLBG - Tổ viên; 

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phòng Lãnh Sự - Tổ viên;  

 9. Ông Vũ Bằng Giang, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối Ngoại – Tổ 

viên; 

10. Bà Hoàng Thị Mai Thu, Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối Ngoại – 

Tổ viên; 

11. Ông Lâm Mạnh Tùng, Lái xe Văn Phòng Sở - Tổ viên; 

12. Ông Lưu Duy Nhất, Lái xe Văn Phòng Sở - Tổ viên. 

Điều 2. Tổ Công tác của Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu cho Giám 

đốc Sở thực hiện nhiệm vụ duy trì kênh liên lạc với cơ quan Ngoại vụ tương ứng 

của Quảng Tây, Trung Quốc, phối hợp với y tế và các ngành liên quan cập nhật, 

thông tin báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rut Corona của tỉnh về tình hình, diễn biến, công tác 

phòng, chống triển khai những biện pháp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra phía bên Trung Quốc và các vấn đề 

phát sinh liên quan công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, xuất nhập cảnh, xuất nhập 

khẩu trên khu vực biên giới; phổ biến, tuyên truyền phòng, chống bệnh cho 

người nước ngoài đến Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh. 

Kịp thời, hỗ trợ công tác phiên dịch và xử lý các vấn đề liên quan theo chức 

năng, theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm 

quyền giao và Giám đốc Sở phân công. Tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3;            

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT.                                                                                             

                                                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Tuyết Mai 
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