
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 4 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 theo 

Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 

23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 514 /UBND-KGVX ngày 26  tháng 4 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 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 tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm 

“Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý 

dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc 

tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện 

giao thông công cộng. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, 

biện pháp phòng, chống dịch; Chủ động cập nhật các phương án sẵn sàng đáp ứng 

mọi tình huống của dịch. 

- Trường hợp phát hiện ca bệnh, phải thông báo ngay cho chính quyền nơi 

gần nhất, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly; kiên quyết 

không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, 

phong tỏa, giãn cách xã hội phải theo phương châm thiết thực, hiệu quả, 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 phuc̣ vu ̣đời sống, sản xuất 

của người dân. 

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, 

đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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