
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:                /SNN-VP Hải Dương, ngày  29 tháng 10 năm 2021  
        

PHÂN CÔNG THƯỜNG TRỰC 
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT

(từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Tiếp tục thực hiện Công văn số 3802/UBND-VP ngày 15 tháng 10 năm 
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Để duy trì, 
thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công thường trực phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 hàng ngày tại cơ quan Sở, số 113-Trần Hưng Đạo, 
thành phố Hải Dương như sau:

1. Danh sách CBCC thường trực
1.1. Cán bộ, công chức, NLĐ trong cơ quan (thành viên Tổ An toàn 

Covid cơ quan Sở):

TT Danh sách Đơn vị (Phòng) Thời gian
1 Nguyễn Thị Loan Quản lý XDCT Thứ Hai, ngày 01/11
2 Nguyễn Thị Hạnh Thanh tra Thứ Ba, ngày 02/11
3 Mai Thành Luân QLCL_NLS-TS Thứ Tư, ngày 03/11
4 Vũ Thị Kim Hoa Thủy sản Thứ Năm, ngày 04/11
5 Đinh Ngọc Trìu Thanh tra Sở Thứ Sáu, ngày 05/11
6 Đặng Xuân Thắng Quản lý XDCT Thứ Hai, ngày 08/11
7 Nguyễn Thị Lương QLCL_NLS-TS Thứ Ba, ngày 09/11
8 Nguyễn Xuân Nam Nghiệp vụ tổng hợp Thứ Tư, ngày 10/11
9 Nguyễn Thị M. Thanh QLCL_NLS-TS Thứ Năm, ngày 11/11
10 Hoàng Thị Dung Thủy sản Thứ Sáu, ngày 12/11

*/ Thời gian:
- Buổi sáng, bắt đầu từ 07h00’ đến 12h00’;
- Buổi chiều, bắt đầu từ 13h00’ đến 16h30’. 
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 1.2. Văn phòng Sở: Chỉ đạo Thường trực Bảo vệ kết hợp với CBCC trong 
danh sách trên thực hiện nhiệm vụ theo giờ quy định trong ngày làm việc.

2. Nội dung: Thực hiện kiểm soát việc ra vào cơ quan của CBCC, NLĐ và 
khách đến liên hệ công tác đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-
19, bao gồm: Kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế điện tử (quét QR-code); 
Hướng dẫn tuân thủ 5K, lập danh sách thông tin của khách đến liên hệ công tác 
theo quy định; Kiểm soát, lập danh sách của người đến làm việc, khách liên hệ 
công tác đến từ tỉnh ngoài và vùng có dịch đủ điều kiện làm việc theo quy định, kể 
cả người Hải Dương về từ tỉnh ngoài và vùng có dịch) và hướng dẫn tại Công văn 
số 3802/UBND-VP ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và hệ thống văn bản hướng dẫn cua các cấp 
cính quyền về công tác PCD ...

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ 
Chốt kiểm soát PCD bệnh Covide-19 tại cơ quan Sở; cử cán bộ theo dõi hoạt 
động kiểm soát tại Chốt kiểm dịch.

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở quán triệt CBCC, NLĐ 
nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung và thời gian trên./.

Nơi nhận:
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Như danh sách trên;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- BCĐ-PCD P.Trần Hưng Đạo-Tp. Hải Dương (để b/c).
- Lưu: VT, VP, Tổ ATCvi.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Hữu Hùng
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