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 Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở. 
 

 

Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai chỉ đạo quyết 

liệt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bênh COVID -19;  

theo đó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã nghiêm túc thực hiện kịp thời, các 

cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã chấp hành 

nghiêm túc việc khai báo y tế, đeo khẩu trang, cách ly tại nhà…Hiện nay, tình 

hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, mặc dù trên địa bàn tỉnh 

cơ bản đã được kiểm soát nhưng các cơ quan, đơn vị không được chủ quan, tiếp 

tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19; Thực hiện 

Thông báo kết luận số 117/TB-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Võ Văn Hưng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động bám sát tình hình vừa triển 

khai thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, giải 

quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; bảo đảm công việc thông suốt, chất lượng, 

đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn. 

2.  Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự 

cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định, 

đồng thời báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

3.  Khuyến khích cơ quan, đơn vị và mọi người tự xây dựng nếp sống mới 

văn minh, tác phong làm việc mới với việc ứng dụng khoa học kỷ thuật, công 

nghệ thông tin trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. 

4. Khuyến cáo công chức, viên chức và người lao động hạn chế ra khỏi nhà 

nếu không thực sự cần thiết, hạn chế đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch trên 

toàn quốc; yêu cầu mọi người mang khẩu trang tại nơi công cộng, thường xuyên 

sát khuẩn tay.  

5. Không tập trung từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

cơ sở khám, chữa bệnh. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
 - Như trên; 

 - Các PGĐ Sở;                                                                     

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hồ Xuân Hòe 
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