
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SNN-VP  Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v đẩy mạnh triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 
Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 180/UBND-KGVX ngày 04/3/2020 của UBND 

tỉnh Ban đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở 

Nông nghiệp và PTNT yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, đơn vị, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động luôn nâng cao cảnh giác, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan. 

2. Thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 

thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, 

Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020, Công văn số 164/TTg-KGVX 

ngày 03/02/2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 về việc đẩy mạnh 

phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành trung ương, của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các 

Công văn chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 113/SNN-VP  

ngày 03/02/2020 về tăng cường công tác truyền thông phòng, chống bệnh dịch 

viêm phổi cấp do vi rút Corona mới; Công văn số 150/SNN-VP ngày 

11/02/2020 về thực hiện thông báo Kết luận số 62/TB-UBND ngày 08/02/2020 

của UBND tỉnh; Công văn số 167/SNN-VP ngày 17/02/2020 về tuyên truyền 

công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút cô-rô-na gây 

ra; Kế hoạch số 21/SNN-KH ngày 13/02/2020 về triển khai một số biện pháp 

ứng phó với tình hình dịch bệnh CoVid-19; Kế hoạch số 17/KH-SNN ngày 

07/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, 

khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (đợt I) năm 2020… 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo trên 

theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Lý Việt Hưng 
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