
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1447 /SNN-TCHC 

V/v triển khai thực hiện CT số 14/CT-UBND 

của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh trong tình hình mới 

Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2020 

 

 Kính gửi:  

 - Trưởng các phòng, Chánh thanh tra Sở; 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp  

trực thuộc Sở. 
  

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh trong tình hình mới, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở khẩn 

trương phổ biến, quán triệt các nội dung tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

10/8/2020 của UBND tỉnh (sao gửi kèm) đến toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị mình; Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng 

cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi 

công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; Tự giác chấp hành các yêu 

cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, 

thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có 

trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và 

cộng đồng. 

2. Trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có trụ 

sở đóng tại thành phố Đông Hà có phương án phân công cụ thể lãnh đạo, công 

chức, viên chức và người lao động luân phiên trực cơ quan để giải quyết công 

việc và phải bảo đảm quy định về các biện pháp phòng chống Covid-19, báo cáo 

danh sách và lịch trực trong 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội về Sở (qua 

email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở.  

Đối với các cơ quan, đơn vị có hoạt động đặc thù như: Quản lý bảo vệ 

rừng, Văn phòng IUU, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh 

động vật và bệnh thủy sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...Yêu cầu 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị có phương án bố trí cán bộ hợp lý để bảo đảm thực 

hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

3. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, Thanh tra Sở thực hiện trực cơ quan 

luân phiên từ ngày 11/8/2020 đến ngày 25/8/2020 (Có lịch trực cụ thể kèm 

theo). Đối với Phòng Tổ chức - Hành chính, bố trí Lãnh đạo phòng, bộ phận văn 

thư, lái xe luân phiên thường trực tại cơ quan. 
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4. Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có trụ sở đóng tại các huyện 

Vĩnh Linh và Hướng Hóa: Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian 

thực hiện: Từ 19h00 giờ ngày 10/8/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

5. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đóng tại các huyện Triệu Phong, Hải 

Lăng, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị: 

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-

TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thời gian thực hiện: 

Từ 19h00 giờ ngày 10/8/2020 cho đến khi có thông báo mới. 

6. Những công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian 

cách ly do có đến và đi qua vùng dịch; đến các địa điểm có người dương tính với 

COVID-19 hay tiếp xúc với người dương tính COVID-19 theo thông báo của 

UBND tỉnh và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thì không bố trí trực cơ quan, mà thực 

hiện làm việc qua mạng trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà. 

7. Trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chịu 

trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện công việc được giao, đồng thời triển 

khai công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cơ quan, đơn vị mình.  

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
  Hồ Xuân Hòe 
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