UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:171 /SNN&PTNT-TCCB
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi
rút Corona gây ra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 11tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 514/UBND-VX1 ngày
01/02/2020; số 600/UBND-VX1 ngày 06/02/2020; Kế hoạch số 17/KH-UBND
ngày 30/01/2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra
Để phòng ngừa, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Nông nghiệp
và PTNT yêu cầu trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng đơn vị trực thuộc thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, lao động các văn bản
chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại
nghiêm trọng của dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra; thông tin kịp
thời, chính xác để nâng cao nhận thức, có ý thức và trách nhiệm của công chức,
viên chức lao động trong việc chủ động dự phòng, bảo vệ cho bản thân, gia đình
và cộng đồng;
2. Thực hiện quyết liệt các biện pháp theo chỉ đạo của Trung ương, của
Tỉnh, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát không
để lây lan dịch bệnh; ổn định tư tưởng của công chức, viên chức, lao động, thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;
3. Thực hiện rà soát công chức, viên chức, lao động của đơn vị khi phát
hiện cán bộ có biểu hiện sốt, ho; những cán bộ đã tiếp xúc gần trường hợp xét
nghiệm dương tính với vi rút Corona; cán bộ hiện đang sinh sống, cư trú tại các
địa phương có bệnh nhân nhiễm vi rút Corona trên địa bàn tỉnh đã được công bố,
yêu cầu lập danh sách và thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú theo quy định.
4. Để duy trì hoạt động thường xuyên, yêu cầu các phòng, đơn vị xây dựng
phương án đảm bảo giải quyết công việc khoa học, phù hợp từng vị trí, đối tượng.
5. Thường xuyên báo cáo với lãnh đạo Sở về tình hình dịch bệnh tại đơn
vị và gửi danh sách (gồm họ và tên, năm sinh, chức vụ đơn vị, địa phương cư

trú, số điện thoại) công chức, viên chức, lao động thực hiện cách ly để theo dõi
(qua phòng Tổ chức cán bộ Sở tổng hợp).
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng
đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung trên.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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