
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  549/SNN-TCHC 
V/v tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng 

cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom 

mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở VN" 

Quảng Trị, ngày   3   tháng 4 năm 2020 

  

Kính gửi: 

 

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

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

trực thuộc Sở; 

- BTV Công đoàn cơ sở Sở; BTV Đoàn cơ sở Sở. 

 

 

 Thực hiện văn bản số 1377/UBND-TM ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom 

mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" (sao gửi kèm); Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

 Giao trưởng các phòng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Ban 

Thường vụ Công đoàn cơ sở; Ban Thường vụ Đoàn cơ sở phổ biến đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham 

gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật 

nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam". Thể lệ cuộc thi, hướng dẫn thi trực tuyến 

và bộ câu hỏi như đính kèm.     

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

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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