
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 5 năm 2021 

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 
 

 

Kính gửi:      

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 

 

Thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành nhiều 

văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và 

nơi cư trú. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến rất phức 

tạp, nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng taị một số tỉnh, 

thành phố, có nguy cơ lây nhiễm ra nhiều địa phương trong cả nước. Thực hiện 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch COVID-19 tỉnh. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, 

ban, đơn vị thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch COVID-19 

cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường cảnh giác, không lơ là, chủ quan trước nguy cơ 

tình hình dịch bệnh. Bình tĩnh, chủ động và sáng tạo và nghiêm túc thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, không tổ chức các hoạt động tập 

trung đông người không cần thiết, trường hợp tổ chức phải bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch. 

2. Công chức, viên chức, người lao động: 

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc và nơi công 

cộng và yêu cầu 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai 

báo y tế); Công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, trước thủ trưởng các phòng, đơn vị nếu vi phạm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh; Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám 

đốc Sở về công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn 

vị mình. 

- Khai báo y tế theo quy định đối với các trường hợp đi ra ngoài tỉnh trở 

về; Những trường hợp đi từ các địa phương đang có dịch hoặc đi qua vùng dịch 

(nếu có tiếp xúc) về tỉnh Lạng Sơn bắt buộc phải đến cơ sở y tế để khai báo theo 

quy định. 

- Gương mẫu, vận động người thân trong gia đình tích cực ủng hộ và 

tham gia phòng chống dịch, hạn chế di chuyển, không tham gia các sự kiện tập 

trung đông người không cần thiết… 
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- Áp dụng, sử dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch 

COVID-19 như: Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone, Ứng dụng quản lý tờ 

khai y tế tự nguyện NCOVI… 

3. Thủ trưởng các đơn vị: Chỉ đạo tổ chức kiểm tra thân nhiệt, sát 

khuẩn tay, đeo khẩu trang đối với tất cả công chức, viên chức, người lao động, 

cán bộ bưu chính, khách đến làm việc... trước khi vào cơ quan, lưu lại thông tin 

liên lạc của những người ngoài cơ quan khi đến làm việc; Thường xuyên vệ sinh 

cơ quan, bàn làm việc, tay nắm cửa... hạn chế tiếp xúc giữa các bộ phận chuyên 

môn; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kịp thời liên hệ với cơ quan y tế 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm 

COVID-19.  

Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với trưởng các phòng, đơn vị trong khu 

nhà cơ quan Văn phòng Sở thực hiện các nội dung nêu trên. 

4. Các đơn vị duy trì chế độ báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-

19 gồm: các chương trình làm việc đi công tác của công chức, viên chức, người 

lao động ra ngoài tỉnh; khai báo y tế; các trường hợp có tiếp xúc với người nghi 

nhiễm... và các vấn đề phát sinh khác. Báo cáo thường xuyên vào 15 giờ 00 

hàng ngày (bắt đầu từ ngày 06/5/2021 cho đến khi có thông báo mới) về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng) bằng một trong các hình 

thức sau: Báo cáo giấy; email vpsonongnghiepls@gmail.com hoặc số điện thoại 

02053.870.353;  Chi cục Kiểm lâm báo cáo chung đối với tất cả các phòng, hạt, 

đội trực thuộc. 

Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo chung tình hình phòng, chống dịch 

COVID-19 và các vấn đề phát sinh khác thường xuyên vào 16 giờ 00 hàng 

ngày về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế). 

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

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Hạt Kiểm lâm các huyện, Tp; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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