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Quáng Trj, ngày  08  tháng 4 näm 2020 

KInh g1ri: 
- SâYtê; 
- S& Tài chinh; 
- Si Nông nghip và PTNT. 

Ngày 07/4/2020, Sâ Nông nghip và PTNT có van bàn so 97111 r-SNN ye 

viêc cAp vt tt.r, thit bi thit yu thirc hin nhim vi phông chng djch Covid-19 

ti Câng cá Cra Tüng và Cãng cá Cüa Vit thuc Ban Quãn 1 Câng cá Quãng 

Trj (sao gzri kern theo); UBND tinh có kiên nhu sau: 

Giao Si Y t chü trI, phOi hçp vâi các Sâ: Tài chInh, Nông nghip và 

PTNT nghiên ciru, de xuAt UBND tinh xem xét, cAp vt tii, thit bj thiêt yêu dê 

thrc hin nhim vi phông chng djch Covid-19 tti Cáng cá Cira Vit vã Cãng 
Ca CCra Tüng dam bão dung quy djnh./. 

Nai nhân: 
-Nhutrên; 
-Ltru: VT,NN. 
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UBND TINH QUANG TRJ CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S NONG NGHIP VA PTNT Dc 1p - Ti, do - Hnh phñc  

S: 97 /TTr-SNN Quáng Tn, ngày 07 tháng 4 nám 2020 

T TRINH 
Vê vic cap 4t ttr, thit bi  thit yu thtrc hin nhim vii phông chng djch 

Covid-19 tti Cãng cá Cua Tang và Cãng cá và Cu'a Vit 
thuc Ban quãn 1 Cäng cá Quãng Trj 

KInh gri: Ban chi d?o  Phông chng djch bnh viêm dithng ho hp cap 
do chUng mâi cUa vi rut CORONA tinh. 

Thirc hin Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 Thu tumg ChInh phü; 
Cong din so 03/CD-UBND ngày 31/3/2020 cüa UBND Tinh; Si Nông nghip và 
PTNT da khân trucmg chi do các co quan, don vj thuc Si triên khai thirc hin 
các bin pháp cap bach cling nhu day mnh các giái pháp rng phó djch bnh Covid 
19 t?i  các co quan, don vi trirc thuc. Dôi vi Ban Quán 19 Cáng cá Quàng Trj do 
däc thu các cáng cá là noi phuc vii boat dng kinh doanh, djch vii thüy san, so 
lung tàu thuyên trong Va ngoãi tinh thu&ng xuyên cp cáng, ri cãng..., yI 4y, dê 
dan den nguy co mat kiêm soát và lay nhiêm djch bnh. Thirc hin 9 kiên chi dao 
cüa dông chI Ha S5 Dông, Phó chü tch thumg trrc Uy ban nhân dan Tinh t?i  buôi 
kiêm Ira các hot dng tai  Câng cá Cira Vit ngày 07/4/2020, Si Nông nghip và 
PTNT kInh dê nghi Ban chi dao PhOng chOng djch bênh viêm thring hO hap cap do 
chUng rnâi cüa vi n:it CORONA tinh Quãng Trj xem xét cap mt sO vt tu, thiêt bj 
thiêt yeu de thirc hin nhiêm vi phông chông djch Covid- 19 tai  Cãng cá Ci:ra Tüng 
và Càng Ca và Ci'xa Vit thuc Ban quãn 19 Cáng Ca Quáng Trj. So hrqng cii the 
nhiisau: 

+ May kiêm tra than nhit: 6 cái (mOi càng 3 cai). 
+ Nixàc sat khuân: 100 lo (mi cáng 50 1) 
+ Chlorine sat khuân càng Ca: 600 kg (mi cáng 300 kg) 
+ May phun thuôc khir trüng: 2 cái (mOi cáng Ca 01 cai), dung dê phun 

chlorine khü trung 0 to vào cáng cá, nhât là 0 to den tir các tinh ban,  có djch. 
+ Khâu trang: 4.000 cái (môi càng 2.000 cai) dê phát cho ngix dan di tr tàu cá 

vào chi.ra mua &rcic khâu trang. 
Sâ Nông nghip và PTNT kinh áê nghi Ban chi dao  PhOng chOng djch bnh 

viêm dithng ho hap cap do chmg mói cua vi rut CORONA tinh Quàng Trj xem 
xét, quyêt djnh./. 

Noinhân: 
- Nhtr trên; 
- UBND Tinh (b/c); 
- GD, cac PGE) S&; 
- BQL Câng cá Quâng Trj; 
- Li.ru: VT, KHTC. 
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