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Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức 

tạp. Tại Việt Nam, đã ghi nhận các ca lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian 

cách ly sau gần 3 tháng không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận ca mắc mới, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các địa phương trong nước và nước ngoài. 

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg, ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 5573/UBND-VX, 

ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch 

bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các Ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội, Hội 

Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các số nội dung sau: 

1. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân tinh thần chống dịch với mức 

độ cảnh giác cao nhất; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ 

chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chú trọng tuyên truyền tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo 

của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); 

bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng: Cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, 

ga tàu, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở sản xuất; rửa tay 

thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn trên 

2m khi giao tiếp. 

2. Nắm và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng, nhất 

là thông tin mới phát sinh về diễn biến tình hình dịch bệnh đến với cán bộ, hội viên 

nông dân và phản ánh dư luận của nông dân; tăng cường đấu tranh, phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch. 

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, con, em nông dân trở về từ  vùng có 

đều phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khoẻ, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 

theo quy định; nếu thấy có dấu hiệu sốt, ho phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được 

kiểm tra, điều trị kịp thời.  



4. Tham gia giám sát chặt chẽ nhân khẩu đi và đến, kiểm tra việc thực hiện cách ly 

tại nhà, hoạt động khai báo y tế... với phương châm 04 tại chỗ trong phòng chống dịch 

bệnh đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và 

đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân. 

5. Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nếu không thực sự 

cần thiết; trường hợp cần phải tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo đúng quy định. 

Trưởng các Ban, Văn phòng, Trung tâm và Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp 

huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và  giám sát để bảo đảm việc thực hiện theo 

Chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; đồng thời thường xuyên báo cáo 

Ban Thường vụ tỉnh Hội về tình hình thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Trung ương Hội NDVN; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;   

- Các đ/c Thường trực tỉnh Hội; 
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