
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 Kết luận của đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:      

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; 
 

Thực hiện Thông báo số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  Lạng Sơn.  

Tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 

những ngày vừa qua diễn biến rất phức tạp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 06 

trường hợp mắc COVID-19 xuất hiện tại 03 huyện: Văn Lãng, Hữu Lũng và 

Tràng Định. Ca mắc COVID-19 do chủng mới gây ra có lây nhiễm rất phức tạp 

(có mức độ lây lan nhanh hơn, thời gian ủ bệnh dài hơn). Do đó, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 các cấp thống nhất nhận thức tình hình dịch bệnh 

đang phát sinh trên địa bàn tỉnh ở cấp độ 2 (có trường hợp bệnh xác định đầu 

tiên xâm nhập và có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh). Công tác phòng, 

chống dịch bệnh hiện nay đang rất cấp bách. Đồng thời vừa phòng, chống dịch 

vừa phát triển kinh tế - xã hội để bảo đảm thực hiện đươc̣ “Mục tiêu kép”. 

Để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch bệnh 

COVID-19 lây lan. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, 

đơn vị trực thuộc, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 245/TB-UBND ngày 11/5/2021 

(Gửi kèm theo), một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lên mức cao hơn, tuyên truyền thường 

xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau nhằm nâng cao nhận 

thức của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, từ đó chấp hành 

nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng và trên các phương tiện giao 

thông công cộng, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp 

xúc, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe,…  

2. Hạn chế tổ chức họp, tham mưu tổ chức họp, nếu cần thiết phải họp thì 

nên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trường hợp phải tổ chức họp tập trung thì 

giảm số lượng người tham dự ở mức phù hợp, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang và 

bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định. 

3. 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 
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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 phương án, kic̣h bản và chuẩn bi ̣ sẵn 

sàng cho moị tình huống dic̣h bệnh bùng phát, lây lan rộng trong cộng đồng. 

Gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị. 

4. Quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, vận động 

người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc các quy định về dừng một số 

dịch vụ không thiết yếu (từ ngày 11/5/2021) như: karaoke, quán bar, xông hơi, 

massage, spa, phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng tâp̣ các môn thể duc̣ thể 

thao khác, các hoạt động thể dục thể thao đông người, điểm truy cập Internet, trò 

chơi điện tử, hoạt động vui chơi giải trí đông người; nhà hàng, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng cho khách mang về, nghiêm cấm phục vụ 

khách tại chỗ,… 

Không công khai và chia sẻ, phát tán trên môi trường mạng các thông tin 

truy vết Covid -19 đối với những thông tin không được phép công khai theo 

quy định (theo văn bản số 876/STTTT-TTr ngày 12/5/2021 của Sở TTTT gửi 

kèm theo); tăng cường và cẩn trọng trong việc cung cấp thông tin chính thống 

một cách kịp thời, chính xác, để tránh gây hoang mang trong nhân dân. Trường 

hợp cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định nêu trên sẽ chịu trách nhiệm theo 

quy định của pháp luật. Bình tĩnh khi tiếp nhận thông tin, khuyến cáo đến mọi 

người xung quanh theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống về tình hình dịch 

bệnh Covid -19. 

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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