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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, đến ngày 09/3/2020, 

cả nước đã ghi nhận 30 trường hợp dương tính với Covid-19 (bao gồm cả 16 

người đã chữa khỏi).  

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như 

chống giặc” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

đơn vị; đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện các biện pháp 

chủ động phòng, chống dịch bệnh, như: Phun thuốc khử trùng, sát khuẩn, đeo 

khẩu trang…; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại cơ quan, cũng như 

tại gia đình, đường làng, ngõ phố nơi cư trú; 

2. Hạn chế tối đa hội họp, tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Tiếp 

tục kiểm soát chặt chẽ, ghi nhật ký các trường hợp đến cơ quan giao dịch, làm 

việc, đặc biệt tại Bộ phận Một cửa, Phòng tiếp công dân và Văn phòng các đơn 

vị, bố trí xà phòng, nước rửa tay, thuốc sát khuẩn; chuẩn bị khẩu trang cho các 

trường hợp đến giao dịch, làm việc không đeo khẩu trang, thùng đựng chất thải 

có nắp đậy kín và các vật dụng cần thiết khác để áp dụng và thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.  

3. Thông báo và vận động gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động thuộc đơn vị hạn chế đến các vùng có dịch, nơi tập trung đông người; thực 

hiện nghiêm việc giám sát, khai báo y tế, theo dõi về sức khỏe đối với thành viên 

trong gia đình khi đi công tác, lao động, học tập, 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; tuyên truyền người thân 

trong gia đình đang sinh sống, làm việc, học tập tại các nước đã ghi nhận có trường 

hợp mắc Covid-19 tuân thủ hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-



19 của nước sở tại, không đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh 

hưởng của dịch mà các cơ quan chức năng nước sở tại đã khuyến cáo. 

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh1 

và Văn bản số 209/SNN-VP ngày 24/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. 

5. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động tại đơn vị vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Văn phòng Sở: Tiếp tục duy trì 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 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, thực hiện các 

biệp pháp phù hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

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

  Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
  

 

                                           
1 Văn bản số 309/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 về việc xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ 

khẩu trang không đúng nơi quy định; Thông báo số 03/TBKL-BCĐ ngày 18/02/2020 thông báo kết 

luận của Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra (Covid-19); Văn bản số 20/UBND-KGVX ngày 21/02/2020 công tác thông tin tuyên 

truyền về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Văn bản số 

470/UBND-KGVX ngày 27/02/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 

587/UBND-KGVX ngày 08/3/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19. 
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