
 

 

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 12 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch COVID- 19 

 

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

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của  Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

tăng cường thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19.   

Hiện nay tình hình diễn biến dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, xuất hiện nhiều 

ca lây nhiễm trong cộng đồng. Sở  Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, 

đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:  

1. Chấp hành nghiêm các hướng dẫn, quy định về thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không để bị động, bất 

ngờ trong ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19. 

2. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp 

phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; đảm bảo an ninh lương thực, thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh trong các cấp độ dịch. Chú trọng kiểm soát tốt các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, công tác vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán 2022. 

3. Tuân thủ nghiêm chỉnh các khuyến cáo của các cơ quan chức năng về việc 

cưới, việc tang; hạn chế tập trung đông người, tuân thủ quy trình, biện pháp cách 

ly, khai báo y tế, kiểm soát, quét mã QR….Tiếp tục ủng hộ, vận động ủng hộ, hỗ 

trợ công tác phòng, chống dịch. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. (TTT)     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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