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Kính gửi: 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Kiểm lâm, Quản lý 

CLNLS&TS, Thủy sản, Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Khuyến nông. 

 

Thực hiện văn bản số 364/UBND-SNN ngày 06 tháng 02 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh 

nCoV; Để chủ động ứng phó và kịp thời tổng hợp tình hình dịch bệnh tác động 

đến sản xuất và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, thị xã; các đơn vị trong ngành chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc công văn số 79-CV/TƯ của Ban bí thư Trung 

ương Đảng ngày 29/01/2020 và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra. 

2. Thường xuyên theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản trên 

địa bàn, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp và người sản xuất để 

chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ. 

3. Chỉ đạo, hỗ trợ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tăng 

cường thu mua nông sản, tăng cường công tác quản lý chất lượng, chế biến phục 

vụ nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu; khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh thu 

mua, cung ứng thị trường trong nước, nhất là các dịp lễ, hội tại địa phương. 

4. Tăng cường kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý các hành vi trục lợi ép 

giá, gian lận thương mại, gây tâm lý hoang mang cho người sản xuất và người 

tiêu dùng. 

5. Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin chính xác, 

kịp thời về tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn. 

6. Thường xuyên cập nhật thông tin, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc 

trong sản xuất và tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nCoV.  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  342  /SNN-TTBVTV 

V/v Về việc chủ động ứng phó 

với tình hình dịch bệnh nCoV ảnh 

hưởng đến sản xuất, tiêu thụ nông 

sản trên địa bàn tỉnh 

 

Quảng Trị, ngày  06   tháng 3 năm 2020 
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Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (270- Hùng Vương- TP Đông 

Hà). Bản mềm qua địa chỉ Email: phongtrongtrotqt@gmail.com vào ngày 10 

hàng tháng để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và 

PTNT./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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