
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

    Số:  1562 /SNN-TCHC 

Về việc cảnh giác với hoạt động của 

các loại tội phạm, lừa đảo, cướp giật 

tài sản lợi dụng dịch bệnh COVID -19 

Quảng Trị, ngày  26  tháng 8 năm 2020 

      
 

 Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 
 

 

 Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Công an Thành phố Đông Hà có văn bản số 

1059/CATP-PT về việc thực hiện nhiệm vụ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn và văn bản số 1030/CATP-PT ngày 11/8/2020 về việc cảnh giác với 

hoạt động của các loại tội phạm, lừa đảo, cướp giật tài sản lợi dụng dịch bệnh 

COVID -19 để hoạt động (sao gửi kèm). Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang 

diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước trong đó có tỉnh Quảng 

Trị. Đây cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp, lừa đảo, cướp giật lợi dụng 

hoạt động; Để tăng cảnh giác với các hoạt động của tội phạm, tăng cường đảm 

bảo an ninh trật tự của cơ quan. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung tại văn bản 

số 1059/CATP-PT ngày 18/8/2020 và văn bản số 1030/CATP-PT ngày 

11/8/2020 của Công an Thành phố Đông Hà. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:      
 - Như trên; 

 - Các PGĐ Sở;                                                                         

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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