
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SNN-VP Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 

V/v tiếp tục triển khai một số nhiệm 

vụ phòng chống dịch COVID-19 
 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 815/UBND-KGVX ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc đánh giá mức độ nguy cơ và thực hiện các biện pháp bắt buộc tương ứng 

với các mức độ nguy cơ để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

854/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 về việc đẩy mạnh việc quét mã QR để quản lý 

thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch 

COVID-19. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng, ban, đơn vị triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với các 

mức nguy cơ và các thông tin, dự báo liên quan quy định tại Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp 

hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19”. (Gửi kèm trên VNPT-

iOffice) 

2. Chỉ đạo thực hiện tại đơn vị và triển khai đến các trạm, đội, hạt trực thuộc 

thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR đối với khách đến liên hệ công tác ra vào cơ 

quan. Đồng thời yêu cầu triệt để toàn thể công chức, viên chức và người lao động 

tuân thủ thực hiện. 

3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bản đồ số Covidmaps tại địa chỉ 

http://covidmaps.langson.gov.vn; tiếp tục tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, 

khai báo y tế và triển khai hoạt động cập nhật, tích hợp, thu thập thông tin, xác 

định mức nguy cơ của từng địa bàn nhằm đạt mục tiêu phòng, chống 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, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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