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

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 18/TB-UBND ngày 13/01/2021 của 

UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Hội nghị trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID 19, Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị cần xác định rõ dịch COVID-19 còn có khả năng 

kéo dài, phải chủ động ̣các biện pháp để sống chung với dịch. Trong thời gian 

tới để phòng, chống dịch hiệu quả cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 

phòng, chống dịch nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, 

đảng viên và ý thức, trách nhiệm của mọi người dân trong phòng, chống dịch. 

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong cơ quan, 

đơn vị mình; Không được lơ là, chủ quan, cần thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại 

chỗ” và chỉ đạo chấp hành tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử 

khuẩn - Không tập trung đông người - Khoảng cách - Khai báo y tế). 

3. Tiếp tục phối hợp chặt che ̃ các ngành liên quan trong công tác phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu và nhiều 

hoạt động ̣mừng Đảng, mừng Xuân, lễ hội được tổ chức; đồng thời đăc̣ điểm 

thời tiết mùa Đông và mùa Xuân rất thuận lợi cho dịch COVID-19 phát triển, do 

đó các phòng, ban, đơn vị cần hết sức quan tâm thực hiện tốt các biện pháp 

phòng chống dịch một cách hiệu quả. 

Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở triển khai 

thực hiện nghiêm túc công văn này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VPĐPXDNTM tỉnh; 

- Hội làm vườn tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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