
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:   561   /SNN-TCHC 
V/v thực hiện khai báo y tế bắt buộc 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Quảng Trị, ngày 03  tháng 4 năm 2020 

  

Kính gửi: 

 

 

- Trưởng các phòng và tương đương thuộc Sở; 

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

trực thuộc Sở. 

 

  Thực hiện văn bản số 1427/UBND-VX ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc kiểm tra và khai báo y tế bắt buộc (sao gửi kèm); Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở  

thực hiện các nội dung sau: 

1.  Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và người thân triển khai ứng dụng khai báo y tế NCOVI theo văn bản số 

536/SNN-TCHC ngày 01/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động đi công tác, làm việc từ ngoại tỉnh về địa phương; người nước 

ngoài và công dân từ địa phương khác đến Quảng Trị. Trưởng các phòng; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức việc khai báo y 

tế cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình. 

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

nghiệp 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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