
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:   583  /SNN-TCHC 
V/v triển khai Công văn số 2601/VPCP-

KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ 

Quảng Trị, ngày 08 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. 

 

 Thực hiện văn bản số 1441/UBND-VX ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sao 

gửi kèm); Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động văn bản số 

2601/VPCP- KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; chủ động triển 

khai thực hiện các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm 

quản lý. 

 2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

 3. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của ngành, 

lĩnh vực quản lý, tiếp tục tham mưu Sở trình UBND tỉnh xem xét các loại hình 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động để đảm bảo 

yêu cầu phòng, chống dịch. 

 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; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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