UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Số: 1692 /SNN&PTNT-VP
V/v thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg
ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 02

tháng 8 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng các phòng thuộc sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Văn bản số 6446/UBND- VX1 ngày 31/7/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chổng dịch Covid-19 (Đã chuyển trên phần mềm
QLVB). Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo
của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Công điện số
1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số
2011/QĐ-CT ngày 28/7/2021, Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày
18/7/2021, Văn bản số 6380/UBND-NN1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh
(Đã triển khai đến các phòng đơn vị trực thuộc qua phần mềm QLVB); các
văn bản chỉ đạo của Sở và các Văn bản khác có liên quan.
2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc rà soát lại danh sách đã đăng ký tiêm vắc
xin đảm bảo đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, tâm lý
lựa chọn vắc xin, lợi dụng để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực
khác trong việc tiêm vắc xin. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật
về việc đăng ký đối tượng tiêm vắc xin của đơn vị.
3. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác
phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch tại các cơ quan; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác;
Đồng thời nghiêm túc thực hiện, tuyên truyền đến người thân, gia đình, bạn bè, cơ
quan, hàng xóm về việc thực hiện. Cụ thể: 5K “Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng
cách, Không tự tập và Khai bảo y tế ” và 5T “Tuân thủ đủng các quy định vẻ
phòng chống dịch; Tự giác khai báo khi có người đến/về từ tỉnh có dịch đến địa
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phương, gia đình; Tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm đến đường dây nóng;
Tích cực tự nguyện tham gia hoạt động phòng chống dịch tại địa phương; Tự bảo
vệ bản thân và gia đình”.
4. Chỉ đạo, kiểm tra việc chuẩn hóa mã định danh, khai báo y tế hàng ngày
thông qua việc quét mã QR code tại cổng cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Sở
Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1088/STTTT - TTCNTT ngày
15/7/2021 đảm bảo đúng quy định, Yêu cầu gửi 01 bản đã đăng ký mã QR code
điểm kiểm soát dịch bệnh Covid -19 của đơn vị về Văn phòng Sở để theo dõi và
phục vụ việc kiểm tra theo quy định. Theo dõi quản lý chặt chẽ người người ra
vào cơ quan.
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (CQTT BCĐ);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Quốc Huy

