
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 tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19  
 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 549 /UBND-KGVX  ngày 02  tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh.  

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 khác trong cả nước. 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 thực hiện nghiêm quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, đặt 

lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trước hết; 

không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước nguy cơ tình hình dịch bệnh. Bình tĩnh 

và sáng suốt, chủ động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Siết chặt việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các 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; thực hiện nghiêm các biện 

pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và 

tại nơi công cộng. 

- Yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao đôṇg đi ra ngoài tỉnh trở về, 

nhất là sau dip̣ nghỉ lê ̃30/4, 01/5 phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; những 

người từ địa phương đang có dịch hoặc đi qua vùng dịch đến 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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- Triển khai 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… 

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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