
 

 

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 7 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 đối 

với người từ các vùng dịch trở về 

tỉnh Lạng Sơn  

 

 

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

 

Thực hiện Công văn số 931/UBND-KGVX  ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ 

các vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu tất cả những người đi, đến hoặc về từ các tỉnh, thành phố có 

trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt buộc phải khai báo y tế trung 

thực, chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo để phân loại các đối tượng nguy 

cơ. Các trường hợp không chấp hành khai báo hoặc khai báo không trung thực xử 

phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ. 

2. Tất các cả trường hợp được xác định là F1, F2; Những trường hợp về từ 

các vùng dịch vẫn đang bị phong tỏa, cách ly, đã dỡ phong tỏa theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; những người đến từ Thành 

Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23/6/2021 đến ngày 07/7/2021 đã trở về tỉnh 

Lạng Sơn thực hiện cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu 

cầu tinh thần Công văn 931/UBND-KGVX  ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người từ các 

vùng dịch trở về tỉnh Lạng Sơn. (gửi kèm theo công văn này trên hệ thống VNPT-

iOffice). 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm sản xuất, đời sống, 

sinh hoạt của Nhân dân. 

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

triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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