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Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp với 

nhiều chuỗi lây nhiễm cộng đồng, tốc độ lây lan nhanh, bùng phát trên diện rộng, 

gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là thành 

phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Quảng Trị tiếp tục đối mặt với nguy 

cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn, nhất là khi số lượng công dân từ các tỉnh, thành 

phố có vùng dịch trở về địa phương; thực hiện Chỉ thị số 08 – CT/TU, ngày 

27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3204-CV/HNDTW, 

ngày 01/9/2021 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện Kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống đại dịch Covid -19, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các Ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội, 

Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số 

nội dung chủ yếu sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi cán bộ, hội viên, 

nông dân nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; lấy xã, phường, thị 

trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ’, là trung tâm phục vụ, là chủ thể 

phòng, chống dịch và theo phương châm “4 tại chỗ + 5K + vắc xin + công 

nghệ”, trên nguyên tắc “sớm hơn một bước, cao hơn một cấp”; tuyệt đối không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của 

người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là 

trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho 

chính mình, gia đình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của 

Nhân dân. Kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, 

các biện pháp áp dụng trong phòng, chống dịch bệnh của Ban chỉ đạo Trung ương, 

tỉnh và địa phương để hội viên, nông dân an tâm, tin tưởng và ủng hộ các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

2. Đẩy mạnh công tác phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, 

cán bộ, hội viên, nông dân tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm, kinh phí để giúp đỡ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, 

nhất là người dân tại các địa phương đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội; 

tiếp tục huy động trong cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp vào Quỹ vắc xin 

phòng chống dịch. 

3. Đẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân khắc phục khó 



khăn tổ chức sản xuất, nhất là các sản phẩm rau, màu, lương thực, thực phẩm, 

kinh doanh, dịch vụ và tiêu thụ nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh; 

tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, nhất là các hợp tác 

xã nông nghiệp kiểu mới hoạt động hiệu quả, vận động hội viên, nông dân thực 

hiện liên kết, hợp tác sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất; vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, tương trợ giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết sản xuất, 

kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nông dân, nhất là các hộ nghèo, 

khó khăn ở địa phương. 

4. Đẩy mạnh hoạt động kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên, nông dân; phối 

hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân về kỷ thuật, giống, phân bón, thuốc 

thú y, bảo vệ thực vật và các vật tư nông nghiệp khác theo hình thức trả chậm không 

tính lãi để giúp hội viên nông dân duy trì và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

5. Phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ hội viên, nông 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ. 

6. Tăng cường viết tin bài tuyên truyền về hoạt động của các cấp Hội tham 

gia phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, nhất là các tấm gương người tốt, việc tốt, 

những việc làm hay, sáng tạo trong cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; phản bác các tin giả, xấu, độc về dịch bệnh để 

không gây hoang mang, lo lắng trong cán bộ, hội viên, nông dân. 

7. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy, chính 

quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sản xuất và 

an sinh xã hội cho hội viên, nông dân; vận động, cử cán bộ, hội viên nông dân 

tích cực tham gia tổ giám sát phòng chống Covid-19 cộng đồng; tham gia hỗ trợ 

nông vụ, tiêu thụ nông sản... để hỗ trợ hội viên, nông dân trong sản xuất, thu 

hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. 

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

Trung tâm chịu trách nhiệm triển khai nội dung công văn này đến cán bộ, hội 

viên, nông dân và theo dõi, đôn đốc, giám sát để bảo đảm việc thực hiện theo chỉ 

đạo của Tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; thường xuyên , liên tuc̣ 

theo dõi, câp̣ nhâṭ tin tức , tình hình diễn biến của dịch bệnh và công tác tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương mình báo cáo về Tỉnh Hội (qua Văn 

phòng theo mẫu) trước 9 giờ hàng ngày, kể cả ngày nghỉ để tổng hợp gửi các cấp 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                       

- Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                     Báo cáo 

- UBND tỉnh;  

-  UBMT tỉnh                                       

- Lưu: VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  
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