
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 tiếp tục thực hiện một số nội dung 

phòng, chống dịch COVID-19 
 

 

Kính gửi:     - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
 

Thực hiện văn bản số 590/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-

VPCP ngày 08/5/2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung phòng,chống dịch 

COVID-19 như sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền phát 

huy vai trò, tinh thần tự giác của công chức, viên chức, người lao động, của 

Nhân dân vào cuộc, chủ động phát huy nội lưc̣, cấp bách, quyết liệt, nhanh 

chóng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; “Phòng” là cơ bản, chiến 

lược lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng. Tăng 

cường thực hiện công tác phòng, chống dic̣h tại các cơ quan, đơn vị theo văn 

bản số 734/SNN-VP ngày 06/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Tăng cường chỉ đaọ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dic̣h đa ̃ đề ra, nhất là các biện pháp theo Nghi ̣ quyết số 45/NQ-CP ngày 

16/4/2021 của Chính phủ, các Công điện, Thông báo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ, chỉ đaọ của Ban Chỉ đaọ Quốc gia phòng, chống dịch, của tỉnh trong 

thời gian gần đây. Theo chức năng nhiệm vụ chủ động thực hiện theo phưo ̛ng 

án, kic̣h bản và chuẩn bi ̣sẵn sàng cho moị tình huống dic̣h bệnh bùng phát, lây 

lan rộng trong cộng đồng. 

3. Các phòng, đơn vị chủ động rà soát thực hiện tốt chế độ báo cáo tình 

hình phòng, chống dịch COVID-19 như phụ lục gửi kèm theo. Báo cáo thường 

xuyên vào 15 giờ 00 các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần và đột xuất khác về Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua email vpsonongnghiepls@gmail.com 

hoặc trực tiếp trên hệ thống iOffice cho Văn phòng Sở). Để cập nhật số liệu đầy 

đủ riêng ngày 11/5/2021 yêu cầu báo cáo trước 16 giờ 00. 

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; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lý Việt Hưng 
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