
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:  344 /SNN-VP 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tuyên Quang, ngày  17  tháng 3 năm 2020 
 

Kính gửi:  Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;  

Để tiếp tục thực hiện tốt việc ứng phó với các diễn biễn phức tạp mới 

của tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh và tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại mục 1, Chỉ thị số 

03/CT-UBND ngày 11/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Sở Nông nghiệp 

và PTNT tại Văn bản số 209/SNN-VP ngày 24/02/2020 về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Văn bản số 258/SNN-VP ngày 09/3/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống 

dịch Covid-19.  

Yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên; (thực hiện) 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; (đăng tải) 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
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