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V/v tiếp tục triển khai một số biện 

pháp cấp bách phòng,chống dịch 

COVID-19 theo kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 

28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 

 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 188/UBND-KGVX ngày 18 tháng 02 năm 2021 

của UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông 

báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo 

vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong công chức, viên chức, người lao động và nhân 

dân. Ưu tiên nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh không được lơ là, chủ quan, nghiêm  

túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện phòng, chống dịch 

hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu kép. 

- Dừng tổ chức các các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; Đối với 

các hoạt động, sự kiện quan trọng, cần thiết phải tổ chức, phải được sự đồng ý 

của Giám đốc Sở, việc tổ chức phải bảo đảm an toàn, thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Không dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt 

chẽ việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Tiếp tục thúc đẩy và khuyến khích làm việc trên môi trường mạng và các hoạt 

động trực tuyến. Theo chức năng nhiệm vụ quan tâm đảm bảo an ninh lương 

thực, tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất 

của người dân.  

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành y tế, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K gồm khẩu trang - khử khuẩn -  

khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.  Đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu 

trang, khử khuẩn tay tại công sở, cơ quan, đảm bảo giữ khoảng cách nơi công 

cộng.  

- Vận động thực hiện khai báo y tế tự nguyện, cài đặt các ứng dụng truy 

vết, nhất là Bluezone và thông báo ngay cho chính quyền nơi gần nhất các 

trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh dịch hoặc đi về từ vùng có dịch. 

Chỉ di chuyển ra ngoài tỉnh trong trường hợp thực sự cần thiết. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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