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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2229/SNN-VP
V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4268/UBNDTHVX ngày 06/11/2021 về việc chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Trước diễn biến rất phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh hiện nay
đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời phòng, chống dịch Covid-19 với mức
độ cao nhất. Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Phòng chuyên môn, đơn vị
trực thuộc Sở thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, hướng dẫn
của Bộ Y tế; của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, Ban chỉ đạo
của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp
và PTNT về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Thủ trưởng các đơn vị cần
gương mẫu và nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tiếp tục tăng cường quán triệt sâu sắc phương
châm “Chống dịch như chống giặc” siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch tại đơn vị.
2. Tuyên truyền, vận động phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công
chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hạn chế tập trung đông người;
giảm quy mô đám cưới, đám tang, liên hoan… để đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động nắm chắc
và hiểu đúng, tình hình, diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm khó lường của dịch
Covid-19; không gây hoang mang ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ
chính trị của đơn vị và toàn ngành.
3. Triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ cán bộ, công chức,
viên chức, người lao và người nhà trong đơn vị có đi, về từ những vùng đang có
dịch trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh. Đặc biệt trở về từ các vùng nguy cơ: Người
từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2 của tỉnh Hà Giang về và những người có biểu hiện
nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc có nguy cơ cao phải thực hiện cách ly 7 ngày và lấy
mẫu xét nghiệm theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện bắt buộc việc khai báo y tế bằng quét mã QR-CODE
để phòng chống dịch đối với 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động
trong đơn vị và khách đến liên hệ công tác khi ra vào cơ quan; thực hiện việc
nâng cấp cập nhật phần mềm Bluezone hoặc cài đặt phần mềm PC-Covid; đẩy
mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và xử lý công
việc trong cơ quan; quán triệt việc hạn chế họp, hội nghị và tổ chức các hoạt động
tập trung đông người khác; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực được
giao phụ trách, bảo đảm các hoạt động của đơn vị được diễn ra bình thường.
5. Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn
vị bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tại cơ quan khi ra khỏi phòng làm
việc và khi tiếp xúc trực tiếp với những người xung quanh. Tiếp tục thực hiện
nghiêm khuyến cáo “5K” “Đeo khẩu trang ,khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tiếp
xúc, không tập trung đông người, khai báo y tế” của Bộ Y tế.
6. Trường hợp khi phát hiện có ca F0 tại đơn vị phải thực hiện nghiêm các
quy định tại Phương án số 2190/PA-SNN ngày 01/10/2021 về ứng phó, xử lý tình
huống khi có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID -19 tại Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
7. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo việc thực
hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị do mình phụ trách; thủ trưởng đơn
vị nào chủ quan, buông lỏng, thiếu trách nhiệm để xảy ra lây lan dịch bệnh,
phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và xem xét xử lý nghiêm theo quy
định của pháp luật.
8. Tiếp tục 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./.
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