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              Số:             /SNN-VP 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19  

`                                                                                                         
Cao Bằng, ngày      tháng 8  năm 2021 

 
 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị trực thuộc 

 

 Thực hiện Công văn số 2254/UBND-VX, ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID- 19, 

để đảm bảo công tác phòng chống dịch trong thời gian nghỉ lễ ngày 02/9/2021, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không rời khỏi 

tỉnh trong thời gian nghỉ lễ ngày 02/9/2021 (trừ các trường hợp cấp cứu, thực hiện 

công vụ do cấp có thẩm quyền giao). Hạn chế di chuyển trong thời gian nghỉ lễ. 

 2. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện 

số 05/CĐ-UBND ngày 23/7/2021, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, trong 

đó hạn chế tập trung đông người, thường xuyên đeo khẩu trang; kiểm soát các hoạt 

động thể dục thể thao tại cơ quan, đơn vị số lượng tham gia không quá 20 người; 

các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà số lượng không quá 10 người. 

 3. Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc cơ quan, đơn vị quản lý có người thân đang học tập, lao động tại các địa 

phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, không tự 

ý rời khỏi địa bàn để trở về tỉnh Cao Bằng, tiếp tục ở lại địa bàn theo tinh thần giãn 

cách “ai ở đâu ở đấy”. 

 4. Tiếp tục tự kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch theo nội dung Kế hoạch số 2041/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

về kiểm tra, đánh giá thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ 

quan, đơn vị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở để Sở tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

 Căn cứ nội dung trên, các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Truân 
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