
 

 

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 8 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 
 

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

 

Thực hiện Công văn  số 1038//UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các 

biện pháp cụ thể về phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua.  

2. Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục bảo đảm các điều kiện duy trì các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, ưu tiên cung ứng vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, đặc 

biệt đảm bảo đáp ứng nhu cầu về lương thực thực phẩm cho người dân. Thực hiện 

nghiêm các quy định phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, giữ vững 

thành quả chống dịch, không để dịch bệnh lây lan; thực hiện tốt công tác phối hợp 

giữa các ngành chức năng liên quan để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch. 

3. Đề nghị công chức, viên chức của đơn vị mình tuyên truyền, vận động 

người thân đang sinh sống tại các địa phương có dịch tuân thủ nghiêm các quy 

định phòng chống dịch của địa phương, không hoang mang, lo sợ; hạn chế hoặc 

không nên di chuyển ra khỏi địa bàn để tránh nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh.  

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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