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                  Quảng Trị, ngày 07 tháng 6 năm 2021 

       Kính gửi: - Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố;   

                         - Ban Thường vụ Hội Nông dân xã, phường, thị trấn. 

 

Hiện nay, dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều 

tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều ổ dịch mới xuất hiện, số ca mắc mới tăng 

hàng ngày. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một số ca bệnh dương tính 

với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ 

động, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực 

của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân 

dân tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên dịch bệnh 

Covid- 19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi điều kiện cơ sở vật chất, 

vật tư, trang thiết bị, ngân sách Nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch 

còn nhiều khó khăn. Nếu dịch bệnh bùng phát, lan rộng phải huy động rất lớn 

nguồn lực, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống; điều này đòi hỏi 

sự chung tay, góp sức của toàn xã hội cả về vật chất và tinh thần. 

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua 

nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ cho việc phòng, chống dịch. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020; lời kêu 

gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương UBMTTQVN, ngày 27/5/2021 để tiếp tục cùng 

Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các 

biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe 

của Nhân dân.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, BTV Trung ương Hội Nông 

dân Việt Nam và lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông 

dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và cơ 

sở Hội; các Ban, Văn phòng, Trung tâm HNTD tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao ý 

thức tự giác, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành 

nghiêm những quy định của Chính phủ, ngành Ytế, của Trung ương Hội, của 

Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 với phương châm ” chống 

dịch như chống giặc”; đồng lòng, chung sức vì sức khỏe của mình và của cộng 



đồng, nỗ lực cao nhất để giữ được ”Cơ quan, đơn vị an toàn, khu dân cư an toàn, xã 

an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn”. 

 2. Tổ chức kêu gọi, vận động, hướng dẫn cán bộ Hội và hội viên, nông dân; 

các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp 

tác...tích cực hưởng ứng thực hiện đợt cao điểm vận động, quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (tính từ ngày 02/6/2021 đến ngày 31/8/2021). 

- Quyên góp, ủng hộ kinh phí để mua trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phục vụ 

phòng ngừa dịch bệnh và điều trị bệnh nhân; ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ 

cho các khu cách ly và những người đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid- 19.  

- Vận động Cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở 

và hội viên, nông dân trong toàn tỉnh tham gia ủng hộ và chuyển về Ban Thường 

trực Uỷ ban Mặt trận Việt Nam cùng cấp. 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam về hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phối 

hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, tỉnh Sơn La, tỉnh Sóc Trăng  và Hội Nông 

dân các tỉnh, Thành phố tiêu thụ một số hàng nông sản góp phần hỗ trợ người nông 

dân ổn định sản xuất và đời sống, giảm bớt khó khăn do dịch bệnh. 

 3. Chủ động lựa chọn và phối hợp với cơ quan làm công tác thi đua, khen 

thưởng cùng cấp đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương các 

tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch và những tập 

thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác 

phòng, chống dịch.    

4. Bản tin nông dân, trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh tăng cường 

thông tin tuyên truyền chính xác về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh; tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh 

thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay  phòng, chống dịch bệnh.    

Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và cơ sở 

Hội; các Ban, Văn phòng, Trung tâm HNTD tỉnh khẩn trương chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện những nội dung trên và định kỳ hàng tuần (vào sáng thứ 6) có báo cáo 

về tình hình dịch bệnh Covid- 19 và kết qủa triển khai các nhiệm vụ về phòng, 

chống dịch tại địa phương; kết thúc đợt cao điểm quyên góp, hỗ trợ có báo cáo tổng 

kết gửi Hội Nông dân tỉnh (qua Văn phòng) và địa chỉ vanphonghnd2019 

@gmail.com./. 

Nơi nhận: 
- BTV TW Hội NDVN; 

- BTV Tỉnh ủy; 

- Ban dân vận Tỉnh ủy; 

- UBMTVN tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Uỷ viên BCH tỉnh Hội; 

- Các Ban, VP, Trung tâm HTND tỉnh;  

- Lưu VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Văn Bến 
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