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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 28

tháng 7 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường các biện
pháp phòng, chống Covid-19.

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Thông báo số 46/TBVP ngày 27/7/2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thông báo ý kiến chỉ
đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh (có bản phô tô gửi kèm), Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở
thực hiện các nội dung sau:
1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn toàn tỉnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo
của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y
tế và các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 06-CĐ/TU ngày 22/7/2021, của Uỷ ban
nhân dân tỉnh tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 19/5/2021 và Thông báo kết
luận số 27/TB-VP ngày 25/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn. Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai và
chỉ đạo công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.
Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu nếu chủ quan, lơ là để
xảy ra dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần tự giác, chủ động của mỗi
cá nhân trong công tác phòng, chống dịch.
2. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách
nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác
phòng, chống dịch.
3. Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người tại nơi công cộng
(không được tập trung quá 20 người). Tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các
sự kiện chưa cần thiết; trường hợp cần thiết phải tổ chức để triển khai các nhiệm
vụ chính trị, kinh tế – xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức phải thực hiện
nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng
cách, khử khuẩn, …;
Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động trong toàn ngành: Tạm thời không tổ chức đám cưới, tiệc sinh nhật, tân
gia, … các hoạt động có tập trung đông người; đám tang tổ chức trong phạm vi
gia đình, không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm, tuân thủ các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức

giám sát nghiêm ngặt. Vận động, tuyên truyền người thân đang ở tỉnh ngoài, nhất
là các tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch tỉnh đang thực
hiện và hạn chế về tỉnh trong thời điểm hiện tại.
4. Hạn chế tối đa đi ra tỉnh ngoài đặc biệt là các tỉnh đang có dịch Covid19; trường hợp cần thiết phải ra khỏi tỉnh thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo
Sở và khi vào tỉnh Thái Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương
pháp PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ, nếu
không đảm bảo điều kiện thì không được vào tỉnh; khi vào tỉnh phải thực hiện
nghiêm việc khai báo y tế với chính quyền địa phương và chấp hành các quy định
của ngành Y tế (lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế và các biện pháp phòng, chống
dịch theo quy định).
Đối với các trường hợp: Người đi thực hiện công vụ, nhà đầu tư, chủ
doanh nghiệp, chuyên gia và các trường hợp đặc biệt khác khi vào tỉnh để làm
việc trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn thì phải được sự đồng ý của
lãnh đạo Sở; khi vào tỉnh, phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của Sở Y tế, đồng
thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định của Trung ương
và của tỉnh Thái Bình về phòng, chống dịch Covid-19.
Nhận Công văn này, đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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