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

       - Các ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội 

 

Thực hiện Công văn số 354-CV/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát 

triển kinh tế - xã hội,Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân 

các huyện, thị xã, thành phố, các Ban, Văn phòng, Trung tâm tỉnh Hội tiếp tục 

thực hiện và truyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh 

thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Tiếp tục kiên định với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng thời phải 

đảm bảo mục tiêu kép: Phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 

nhân dân và đảm bảo điều kiện cho duy trì sản xuất kinh doanh.  

2. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn khi dịch 

bệnh đã đi qua; chủ động phòng, chống dịch từ xa, ngay khi chưa có dịch; không 

lúng túng, bị động, thiếu kiên trì, mất bình tĩnh khi dịch xảy ra, sớm ngăn chặn, 

đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Phát huy cao độ 

tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa 

bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để quyết định theo 

chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền để có biện pháp tháo gỡ.   

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5k + vắc-xin”. Vận động mọi 

nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, góp phần phát triển “Quỹ vắc-xin” phòng, 

chống Covid-19 của Chính phủ và Quỹ phòng, chống Covid-19 của địa phương; 

thông tin trung thực, khách quan việc tiếp cận bình đẳng tiêm các loại vắc-xin, 

lợi ích của việc tiêm vắc-xin và tham gia tốt việc tiêm vắc-xin khi có thông báo 

của cơ quan chức năng. 

4. Duy trì việc cài đặt phần mềm khai báo y tế Bluezone hoặc NCOVI của 

Bộ Y tế trên điện thoại thông minh cá nhân để thực hiện quyét QR Code tại các 

điểm quyét QR Code với mục tiêu truy vết.   

5. Phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm soát biên 

giới; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân có người thân đang học tập, lao 



động, định cư ở nước ngoài thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về 

việc không nhập cảnh về Việt Nam trái phép; chủ động làm tốt công tác khai 

báo, phát hiện và tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, không 

khai báo y tế …nhằm ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

6. Phát hiện, đề xuất chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, 

tố giác các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.  

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 Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời 

thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ tỉnh Hội về tình hình thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                   Báo cáo 

- Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                      

- UBND tỉnh;  

-  UBMT tỉnh                                       

- Lưu: VP. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Văn Bến 
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