UBND TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Số: 137/SNNPTNT-VP
V/v tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút
Corona gây ra

Kính gửi:
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Thông báo Kết luận số 36/TB-VPUBND ngày 02/02/2020 của
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị trực tuyến
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra;
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-STTTT ngày 05/02/2020 của Sở Thông tin và
Truyền thông về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do vi rút Corona gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các
phòng thuộc Sở, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức và
người lao động tại đơn vị nhận thức đầy đủ, chính xác về tính chất, mức độ
nguy hiểm của dịch bệnh; tình hình diễn biến dịch bệnh do vi rút Corona gây ra
và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
2. Chủ động cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tại Cổng thông tin
của Bộ Y tế: http://www.moh.gov.vn/, của Sở Y tế tỉnh An Giang:
http://soyte.angiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang:
http://angiang.gov.vn để thông tin kịp thời đến công chức, viên chức và người
lao động tại đơn vị. Công bố đường dây nóng phòng chống dịch do chủng mới
của vi rút Corona gây ra của Sở Y tế: 0969.87.19.19 để công chức, viên chức và
người lao động tại đơn vị cung cấp thông tin khi phát hiện dịch bệnh.
3. Giao Trung tâm Khuyến nông: Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ
đạo của Trung ương và địa phương, các thông tin mới về dịch bệnh để kịp thời
đăng lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Trước mắt, đăng Công văn này và các
văn bản sau đây lên Cổng thông tin điện tử của Sở: Công điện số
121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020,
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020,
Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Công văn số 977-CV/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy và các chỉ đạo của

UBND tỉnh tại các Công văn số 78/UBND-KGVX ngày 20/01/2020, Công văn
số 88/UBND-KGVX ngày 26/01/2020, Công văn số 90/UBND-KGVX ngày
30/01/2020;
Công
văn
số
99/UBND-KGVX
ngày
03/02/2020; Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 31/01/2020; Thông báo Kết
luận số 36/TB-VPUBND ngày 02/02/2020 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (kèm theo).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, các đơn vị
khẩn trương thực hiện./.
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- Như trên;
- Lưu: VT,VPS (1). NCHL
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