
U' BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRj 

S&  J8/uBND-NN 
V/v cp bin xe uu tiên cho 

Trung tam Kiêm soát bnh tt 
tinh phic v cong tác phông 

chông djch Covid-19 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
DcIp-Tirdo-Hnh phüc  

Quáng Tn, ngày  49  tháng nãm 2020 

KInh gui: Van phông Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh 

Ngày 16/8/2020, S& Y t có Ta trInh s 281/'ITr-SYT v vic xin cap 

bin xe ru tiên (sao gui kern theo); UBND tinh Co ' kin nhu sau: 

Giao Van phOng Ban Chi huy PCTT và TKCN tinh cp 01 bin u'u tiên cho 

xc mang bin s 74A-00074 (trong 10 bien dwphông dwçic UBND tinh phê duyt 

tQi Quytt djnh s 2038/QD-UBND ngày 28/7/2020) d Trung tam Kirn soát bnh 

tt tinh hot ding phiic vçi cong tác phOng chông djch Covid-19I., 

N.ii n/i KIn: 
- Nhi.r trén; 
-Luu:VT,NN. 

TL.CHU TICH 
TL.CHANH VAN PHONG 

PHO VAN PHONG 

 



T TRINH 
A . . C .X Ve viçc xin cap bien xe tru hen 

KInh gri: UBND tinh Quãng Trj 1 

LTBND TINH QUANG TRI 
A' Sô  

BJ NgIy '4L  
Chuyê'n,  C.çth  —...CL 
Sô'v'akhiuHS  

UBND TfNH QUANG TR4 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SOYTE Dc Ip — Tir do — Hinh phuic 

S6: c2/ /TFr-SYT Quáng Trj, ngày I6tháng  8 nãm 2020 

S& Y t nhn duçic Cong vn s 700/KSBT-TCHC ngày 11/8/2020 cüa 

Trung tam Kim soát bnh tt tinh ye vic xin cAp bin xe uu tiên phiic vi cong 

tác phông chng djch Covid- 19. 

Qua xem xét ni dung d ngh cüa &Yn vj vâ nh.m h trçi, to diu kiin 

thun lqi cho &in vi trong chuyên ch& mu bnh phAm dn các cci th xét nghim 

phiic vi cong tác phông chng djch Covid- 19 ducic kjp thñ, S& Y t th6ng nhAt 

vâi ni dung d nghj cüa Trurig tam v vic xin cAp them 1 bin i.ru tiên cho xe 

mang bin s 74A-00074 dé phc vti cOng tác phông chng djch Covid-19. 

KInh d ngh UBND tinh xem xét, quy& djnh./. 

Noi n/tin: 
-Nhi.rtrên; 
-Luu:VT,TC. 
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