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Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện Công văn số 3707/UBND-VX, ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh và 

Công văn số 420/MTTQ-BTT ngày 12/8/2020 về việc thành lập tổ giám sát Covid-19 

tại cộng đồng, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông 

dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt nội dung sau: 

1. Phối hợp Chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp 

hướng dẫn cơ sở thành lập ngay các Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, 

chống COVID-19 tại cộng đồng” ở  tất cả các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi 

tổ từ 2-3 người và nên chọn là cán bộ tổ thôn, khu phố, Mặt trận Tổ quôc, các đoàn 

thể, tình nguyện viên tại khu dân cư. Mỗi tổ phụ trách từ 20-30 hộ gia đình và có phân 

công danh sách hộ gia đình cụ thể đến từng tổ. 

Nhiệm vụ của Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 

tại cộng đồng”: Hàng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm: 

- Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch tại từng hộ gia đình: Đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng; giữ khoảng 

cách; hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài, ở tại nhà, không đi ra ngoài khi không 

thực sự cần thiết... đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

10/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVỈD-19 trên địa bàn tỉnh trong tỉnh hình mới. 

- Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ 

quan y tế những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các hộ gia đình 

như: sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác 

hoặc viêm phổi và có ỵếu tố dịch tễ để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét 

nghiệm kịp thời. Đồng thời hỏi vả phát hiện những người đi từ vùng dịch về như Đà 

Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam,... những người có tiếp xúc với các ca bệnh xác định 

và nghi ngờ đang ở trong các hộ gia đình để báo cáo chính quyền địa phương. 

2. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

với UBMTTQVN cùng cấp có văn bản triển khai đến cơ sở để phối hợp thực hiện 

thành lập ngay các Tổ tự nguyện “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 
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tại cộng đồng”. Chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở vận động cán bộ chi, tổ Hội và hội viên 

nông dân tiêu biểu, hội viên nông dân nòng cốt tham gia vào Tổ tự nguyện “Giám sát 

và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng” bảo đảm hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch CQVID-19. 

Báo cáo kết quả phối hợp triển khai thực hiện nội dung nêu trên về Ban Thường 

vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Văn phòng), bản mềm qua địa chỉ: 

vanphonghnd2019@gmail.com  trước ngày 18/8/2020./. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Trung ương Hội NDVN 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban Mặt trận tỉnh; 

- Thường trực tỉnh Hội;  

- Các Ban, VP, Trung tâm, 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

Trần Văn Bến 

 

Báo cáo 
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