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

 

Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(Covid-19) gây ra đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch trên địa 

bàn tỉnh là rất cao do có lưu lượng người qua lại, đặc biệt là số lao động đi làm 

việc tại tỉnh Vĩnh Phúc và số lao động tự do của tỉnh làm việc tại Trung Quốc trở 

về địa phương.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các biện 

pháp ứng phó với dịch bệnh, kịp thời ngăn chặn, phát hiện sớm và khống chế hiệu 

quả dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, 

như: Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, đeo khẩu trang; hạn chế hội họp, tổ chức 

tập trung đông người, kiểm soát các trường hợp đến giao dịch, làm việc để xác 

định các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi 

trường tại cơ quan, cũng như gia đình, đường làng, ngõ phố nơi cư trú. 

2. Thực hiện nghiêm Văn bản số 309/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không 

đúng nơi quy định; bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín, đặt ở các vị 

trí phù hợp, thuận tiện trong quá trình sử dụng; khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm 

vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, sau khi tháo khẩu trang cho ngay 

vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín và rửa sạch tay. 

3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt 

chẽ công dân xuất nhập cảnh và ở các nơi khác trở về địa phương, đặc biệt là lao 

động tự do, người đi thăm thân nhân, hiếu, hỷ … trở về địa phương từ vùng có 

dịch để áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp, bảo đảm theo đúng quy định 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 



4. Văn phòng Sở cập nhật, cung cấp thông tin tình hình, diễn biến dịch bệnh 

và các khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 

gây ra trên Trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động và nhân dân khai thác thông tin, vận dụng các biệp pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 phù hợp. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

  Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Công Hàm 
  

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-02-24T16:39:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-02-24T16:39:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-02-24T16:39:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<nongnghiepptnt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




