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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

Sô:3442 /UBND-NN

Quáng Trj, ngày

30 tháng 7 nãm 2020

V/v Triên khai hot dng cUaT
kiêm tra lien ngành phong, chong
djch Covid-19 ti Cãng cá C&a
Tüng và Cang Ca Cra Vit

KInh gui:
- Thành viên Ban chi do phông, chông d1ch bnh viêrn
thrng ho hap cap do chüng mi cüa vi r!1t Corona tinh
QuângTrj;
- Si Nông nghip và phát triên nông thôn;
-SâYtê;
- B Chi huy Biên Phông tinh Quang Tn;
-CôngantInh;
- To kiêm tra lien ngành tharn gia phông. chông djch
Covid- 19 ti Câng cá Cra Tang và Cãng cá Cra Vit;

Thrc hin Chi thj s 1 1/CT-UBND ngày 30/7/2020 cüa UBND tinh v vic
tip tue thrc hin các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 trong tInh hInh rnói
trén dja bàn tinh Quâng Trj, UBND tinh yêu câu To kiêrn tra lien ngành tham gia
phông, chMg djch Covid-19 ti Cãng cá CCra Tiing và Câng cá CCra Vit (g9i tat là
To kiêm tra lien ngành) du9c thânh 1.p theo Quyt djnh s 937/QD-BCD ngày
08/4/2020 cia Ban chi do phông chng djch bnh viêm dis6ng ho hp cp do
ching mâi cüa vi rut Corona tniên khai hot dng kê tir 06 gi ngây 31/7/2020
theo quy djnh cho dn khi cO thông báo rnó'i.
Các Sâ, Ngành và dja phucing lien quan cCr can b, hithng dn và to diêu
kin cho T kim tra lien ngành thiic hin nhirn vi theo quy djnh././
No'i nlzân:
- Nhu trCn;
- CT, các PCT UBND tinh;
- CVP, PVP Lé Nguyen Hng;
- Luu: VT, NN.
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