
SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CUC̣ KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Số:  69 /KL-HCTH Lâm Đồng, ngày 01 tháng 02 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

Kính gởi:  

    - Các phòng chuyên môn nghiệp vụ; 

    - Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1, số 2; 

    - Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 714/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; văn bản số 135/SNN-VP ngày 29/01/2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT 

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chi cục 

trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu trưởng các phòng chuyên  môn nghiệp vụ; Đội 

trưởng 02 Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR; Hạt trưởng Hạt kiểm lâm các huyện, 

thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị về 

những nội dung, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 có thể xảy 

ra, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của bộ Y tế 

(Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế). 

3. Yêu cầu toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị đeo khẩu trang khi 

đi làm việc và nơi công cộng; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, để kịp thời bảo vệ sức khỏe của mình 

và cộng đồng; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, vệ sinh nơi công sở, 

kịp thời phát hiện các đối tượng nghi ngờ, thông báo cơ quan y tế thực hiện các biện 

pháp sàng lọc, xét nghiệm và cách ly theo quy định. 

4. Rà soát công chức, người lao động trong đơn vị trở về Lâm Đồng từ các địa 

phương đã có dịch bệnh trong cộng đồng (đặc biệt là các tỉnh: Hải Dương, Quảng 

Ninh và các tỉnh, thành phố có người nhiễm bệnh Covid-19) trong 14 ngày qua để tiến 

hành khai báo y tế với cơ quan chức năng. 

5. Phòng Hành chính tổng hợp: mua sắm, trang bị dung dịch vệ sinh tay… cho 

các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR; cử CBCC trực tại cơ quan, 

đo thân nhiệt đối với cá nhân tới liên hệ công tác. 

Yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Đội trưởng 02 Đội Kiểm 

lâm cơ động & PCCCR; Hạt trưởng Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:       CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;           

             - Lưu VT, HCTH.  

 

                                                                                                              Nguyễn Khang Thiên  
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