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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 Văn bản số 1285/UBND-

KGVX ngày 07/5/2021 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly y tế và 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 

1317/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp 

bách, phòng chống dịch Covid-19. 

Trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều văn bản, 

chỉ đạo quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy 

nhiên vẫn có một số đơn vị thuộc Sở như: Trung tâm nước sạch và VSMT nông 

thôn, Chi cục Thủy sản chưa thực hiện nghiêm, kịp thời các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định, đặc biệt là trong việc chủ động khai báo y tế và thực 

hiện các biện pháp đối với người có tiếp xúc với những người có liên quan đến 

các ca Covid-19, hạn chế việc tiếp xúc với nhiều người xung quanh và cộng đồng. 

Vì vậy tính đến ngày 10/5/2021, toàn ngành đã có 60 cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động có liên quan và tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các 

trường hợp F1, F2, F3 (có danh sách chi tiết kèm theo). 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất 

cao. Để kịp thời chấn chỉnh nghiêm tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất, 

đồng thời gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở trong 

việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu người đứng đầu các Phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

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

734/SNN-VP ngày 28/4/2021; Văn bản số 751/SNN-VP ngày 04/5/2021; Văn 

bản số 778/SNN-VP ngày 09/5/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp 

tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao trong đơn vị có đi, về từ vùng dịch và tiếp xúc với những 

người có liên quan đến các ca bệnh; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, báo 

cáo lãnh đạo cơ quan qua điện thoại và tự theo dõi y tế, thực hiện cách ly theo 

quy định của Bộ Y tế. Thực hiện việc cài đặt ứng dụng Bluezone và sử dụng 



phần mềm khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh đến 100% cán bộ, 

CCVC và người lao động trong đơn vị. 

3. Đối với những đơn vị hiện đã có những trường hợp có tiếp xúc trực tiếp 

hoặc tiếp xúc gần với những người có đi, về từ vùng dịch đang thực hiện việc 

cách ly theo quy định. Thủ trưởng đơn vị thực hiện các giải pháp phù hợp và 

việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành công việc của cơ quan để đảm 

bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao không được để các công 

việc bị ách tắc chậm tiến độ. 

4. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động không được chủ quan, lơ là thực hiện nghiêm công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; thường xuyên cập nhật thông tin mới 

nhất về tình hình, diễn biến dịch bệnh trên Trang thông tin điện tử của Sở để chỉ 

đạo thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để 

xảy ra việc vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị. 

5. Thực hiện báo cáo nhanh tình hình, diễn biến phát sinh tại đơn vị vào 

16 giờ hàng ngày (qua Văn phòng Sở) và thực hiện báo cáo định kỳ vào chiều 

thứ 6 hàng tuần. 

6. Giao Văn phòng Sở kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại một số đơn vị thuộc Sở, kịp thời đôn đốc, tổng hợp báo cáo tình 

hình với lãnh đạo Sở./. 

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

- Lưu: VT, VP (Linh. 03b) 
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