
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 tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, đẩy 

mạnh các hoạt động sản xuất 

 

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

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng; tình 

hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, gây nhiều khó khăn cho 

công tác phòng, chống dịch, đời sống, sức khỏe của Nhân dân và hoạt động sản 

xuất, kinh doanh.  

Thực hiện văn bản số 324-CV/TU ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp 

tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 4714/BNN-CN 

ngày 28/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về một số biện pháp cấp bách để 

lưu thông hàng hóa kịp thời; Thông báo số 419/TB-UBND ngày 30/7/2021 của 

UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Trong thời gian tới, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trên địa bàn 

tỉnh là rất lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, 

đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy và 

UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của ngành y tế và các cơ quan chuyên môn về các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần “Chống dịch như chống 

giặc”. Đặc biệt là Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một 

số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát 

triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống 

dịch.  

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về công tác phòng, 

chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K + vắcxin, 

việc quét mã QR đối với khách đến liên hệ công tác ra vào cơ quan; kiểm soát các 

nguy cơ lây nhiễm, thường xuyên duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao 

nhất. Khuyến cáo công chức, viên chức và người dân không đến các vùng, các 

tỉnh, thành phố có dịch; trong trường hợp thật sự cần thiết thì phải xin ý kiến và 

được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm quy điṇh, chủ quan, lơ là, tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống dịch.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. 

Theo chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, đề xuất với các cơ quan liên quan, 
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tham mưu các giải pháp phù hợp đảm bảo ưu tiên cung ứng vật tư thiết bị phục vụ 

duy trì sản xuất và tiêu dùng như giống, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, 

các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là sản phẩm tươi sống như con giống, thịt, 

trứng, sữa, thủy sản, rau, củ, quả,... không để thiếu các nhu yếu phẩm tối thiểu, 

thiết yếu, không để xáo trộn lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân theo chỉ đạo 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 4714/BNN-CN ngày 28/7/2021 (gửi 

kèm theo). 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông: Thực hiện các biện 

pháp phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 theo chỉ đạo 

tại văn bản số 1406/SNN-TS-KTTH ngày 29/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

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.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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