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V/v ho trçl srnh vien, hQc vien trnh 
Savannakhet 1i tinh Quang Trj 
trong thai gian djch Covid - 19 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Quáng Trj, ngày  04-  tháng 4 nám 2020 

Inh gri: Uy ban ChInh quyn tinh Savannakhet, nuOc CI-IDCND Lao 

Uy ban nhân dan tinh Quâng Trj xin g1ri dn Uy ban chInh quyn tinh 
Savannakhet, nixic CFIDCND Lao 1&i chào trân trQng. 

Trã Ru ni dung Cong van s 747 ngày 31/3/2020 cUa US'  ban chInh quyn 
tinh Savannakhet ye vic dê nghj tinh Quãng Trj ho trq cho h9c sinh, sinh viên tinh 
Savannakhet dang hçc tip, nghién ciru tai  tinh Quãng Trj duçrc tiêp tic a lai, 

UBND tinh Quâng Trj có S' kiên nhu sau: 
- Tnräc tInh hmnh djch bnh Covid - 19 dang din bin phrc tap nhix hin 

nay, UBND tinh Quãng Trj thông nhât theo dê nghj cüa UBCQ tinh Savannakhet 

ye vic h trç Va tao  diêu kin cho sinh viên, hQc viên cüa tinh Savannakhet dang 

hc tip, nghiên ciru tai  tinh Quâng Trj dugc tiêp tiic a lai tai các co si dào tao; 

UBND tinh Quáng Trj së chi dao  các Co quan, don vj Co lien quan quan tam, tao 
dieu kin thun lqi nhât dê các sinh viên, hçc viên tinh Savannakhet yen tam & lai 
và hurâng dan thirc hin day dü các bin pháp phOng, chông djch bnh Covid-19 
theo dung quy djnh. 

- UBND tinh Quàng Trj trân trQng dê nghj UBCQ tinh Savannakhet chi dao 
các ngành chüc näng quan tam ho trçr và tto diêu kin thutn igi cho Cong dan Vit 
Nam hin dang sinh song, lam vic và h9c tp tai  tinh Savannakhet On djnh sinh 
boat, dam bão süc khOe và thirc hin tot cong tác phông, chông djch bnh Covid — 
19 theo dung quy djnh. 

Nhân djp nay, UBND tinh Quãng Trj xin gi:ri den UBCQ tinh Savannakhet, 
nuâc CI-IDCND Lao Ru chào hüu nghj và hçup tác./v 

Nol nhln: 
- Nhu trén; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Các Si: NgV, GDDT; 
- Trtt&ng CD Y t Quâng Tn; 
- Trn&ng CT Lé Dun; 
- Truang CDSP Quáng Trj; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT, VXp, TMD; 
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