
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 quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

   

Kính gửi:  

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn Phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện 

các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covi-

19 Trung ương, Bộ Y tế và Công văn số 273/UBND-KGVX ngày 26/3/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của 

Văn phòng Chính phủ. 

Để thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 không để xuất hiện, lây lan trên địa bàn tỉnh. Chủ động ngăn chặn, ứng phó 

với dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của cộng 

đồng, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục quán triệt 

tinh thần “chống dịch như chống giắc” đến toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động thuộc cơ quan, đơn vị; bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng là nhiệm vụ quan 

trọng. 

1. Áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3/2020 

đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể như sau:  

- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 

01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viên; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng.  

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang (tại nơi công cộng, nơi làm việc,  

các khu chợ, siêu thị,...) có tập trung đông người; Không tham dự các nghi lễ tôn 

giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, thờ tự; Không tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các 

địa điểm công cộng.  

- Hạn chế việc di chuyển, tập trung đông người; thực hiện nghiêm các 

biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công 

cộng theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Tăng cường kiểm tra, xem x t xử l  

trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy 

ra tụ tập đông người.  
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- Nghiên cứu đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm thích ứng với 

công tác phòng chống dịch bệnh, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản l , điều hành, cung cấp dịch vụ công, khuyến khích các hình 

thức giao dịch điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 

2. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi 

quản l  của đơn vị, tự theo dõi sức khỏe bản thân nếu có sốt hoặc ho, khó thở, 

mệt mỏi thì chủ động ở nhà, theo dõi sức khỏe và thông báo cho đơn vị quản l ; 

Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly tế theo yêu cầu của cơ quan 

y tế; Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y 

tế (rửa tay thường xuyên với xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung 

dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà 

phòng, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...), thường xuyên súc miệng, họng bằng nước 

muối hoặc nước súc miệng, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng; Hạn 

chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã. Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần  

thiết cho thời gian làm việc như nước uống hợp vệ sinh và cốc uống dùng riêng 

(đảm bảo vệ sinh). 

3. Phòng chống lây nhiễm tại nơi làm việc: Hàng ngày tại phòng làm 

việc duy trì thường xuyên việc khử trùng các bề mặt các đồ vật dụng (như tay 

năm cửa, bàn làm việc, máy tính và các nơi thường xuyên tiếp xúc…) tại nơi 

làm việc bằng các chất khử khuẩn thông thường, dung dịch sát khuẩn trên 60% 

nồng độ cồn trở lên. 

4.Triển khai phổ biến theo Hướng dẫn của Bộ Y tế “Hướng dẫn phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc”. 

(Hướng dẫn của Bộ Y tế được gửi kèm theo công văn này) 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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