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Kính gửi:  Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-

UBND ngày 01/5/2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn; Văn bản số 1220/UBND-KGVX ngày 03/5/2021 về 

việc chấn chỉnh, nâng cao  hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay 

đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu 

các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện nghiêm các nội 

dung cụ thể sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung đã triển khai tại Văn bản 

số 734/SNN-VP ngày 28/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập 

trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc” 

bình tĩnh sáng suốt, chủ động sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; siết chặt việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị. 

3. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng 

chống dịch và các quy định, quy chế phòng chống dịch của Bộ Y tế. Mọi 

trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm thực hiện không 

nghiêm các quy định chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách 

nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

4. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K gồm: “Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ 

tập - khai báo y tế” của Bộ Y tế. Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động trong toàn ngành đi, đến và trở về tỉnh Tuyên Quang bắt buộc thực 

hiện việc khai báo y tế tại trạm y tế hoặc tổ nhân dân theo quy định.  

5. Người đứng đầu cơ đơn vị tăng cường sự lãnh đạo và  chỉ đạo quyết 

liệt, tập trung cho việc chống dịch hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ 



quan, mất cảnh giác; bám sát thực tế, tích cực chủ động sáng tạo, linh hoạt, 

kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống. 

6. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch và 

khai báo y tế bằng QR-CODE, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về Văn phòng Sở theo quy 

định. 

7. Giao Văn phòng Sở: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

công tác phòng, chống dịch tại các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở, tham mưu Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế tình hình và kết 

quả thực hiện về công tác phòng chống dịch theo quy định. 

Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP (Linh. 03b) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Việt 
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