
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:            /SNN-VP 

V/v tăng cường triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

    Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

   
 

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

 

Thực hiện Công văn số 906/UBND-KGVX ngày 30/7/2020 của UBND 

tỉnh về thực hiện Thông báo kết luận số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ; Công văn số 1848/CV-BCĐ ngày 31/7/2020 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lạng Sơn tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc thưc̣ hiêṇ nghiêm túc các nôị dung sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn, triển khai thực hiện nghiêm Lời kêu gọi 

của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh 

đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có Điện ngày 28/7/2020 của 

Thường trực Ban Bí thư), các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh bùng phát 

trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất tính mạng và sức khỏe Nhân dân. 

2. Khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động (Nếu có) đã từng đi đến thành phố Đà 

Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020, 

danh sách gửi về Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để sàng lọc, xác 

minh các trường hợp có nguy cơ, tổ chức cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm các 

trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.  

3. Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đeo 

khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người, các cơ sở khám chữa bệnh, các phương tiện giao thông công cộng 

và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo Quy điṇh của Bô ̣Y tế.  

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ COVID-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP ĐP XDNTM tỉnh; 

- Hội Làm vườn tỉnh; 

- Lưu: VT,VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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