
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

    SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 70 /SNN-VP 
     Về triển khai các biện pháp bảo đảm an 

toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong 

dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Chỉ thị 

13/CT-UBND ngày 16/12/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Quảng Trị, ngày  11 tháng  01 năm 2019 

  

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

  

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16/12/2018 của UBND tỉnh về 

việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và văn bản số 

141/UBND-VX ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai 

các biện pháp bảo đảm an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (gửi kèm); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 

ý kiến như sau: 

1. Nhằm chủ động phòng ngừa có hiệu quả tai nạn lao động và cháy nổ tại 

nơi làm việc xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo cho toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động vui Tết, đón Xuân vui tươi, hạnh phúc. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp 

Tết Nguyên đán; cử và phân công trực trong dịp Tết để đảm bảo xử lý kịp thời 

khi có sự cố xảy ra. 

2. Phối hợp với các Ngành thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 454/KH-BCĐ 

ngày 30/11/2018 của BCĐ389 quốc gia về việc mở đợt cao điểm chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hảng giả trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ 

Hợi 2019; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng 

đầu cơ gây rối loạn thị trường; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ dịp Tết, chủ 

động phòng ngừa các loại dịch bệnh. 

3. Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động gương mẫu chấp hành 

pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa 

công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật, tham gia các tệ nạn 

xã hội. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

 - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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