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Số: 707 - CV /HNDT 
V/v thực hiện một số biện pháp cấp bách trong 

đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Quảng Trị, ngày 23  tháng 7 năm 2021 

 

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

 - Các Ban, Trung tâm, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh 

 

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư có diễn biến rất phức tạp, quy mô lớn, mức độ lây 

lan nhanh nhất từ trước đến nay, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch, 

các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân; Trung ương và các địa 

phương đang quyết tâm, nổ lực từng bước kiểm soát dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch 

bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa 

phương trong cả nước.  

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về một số 

biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn 

tỉnh và Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 22/7/2021 triển khai “Tuần lễ cao điểm” 

phòng chống dịch Covid – 19 từ ngày 24/7/2021-30/7/2021, phát huy những thành 

quả về phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, với mục tiêu bảo vệ 

sức khỏe cho cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng, Ban Thường vụ Hội Nông 

dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, các Ban chuyên môn, 

Trung tâm, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội 

Nông dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid – 19; phải xác định công tác phòng 

chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu và ưu tiên thực hiện trong giai đoạn hiện 

nay; đồng thời thực hiện “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid – 19 từ ngày 

24/7/2021-30/7/2021 với các hoạt động:  

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao ý 

thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch.  

- Phát huy thế mạnh của từng loại hình tuyên truyền cho phù hợp với từng đối 

tượng, địa bàn tuyên truyền như qua: Pano, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi, loa phát 

thanh, qua sinh hoạt tổ, Hội.... Đặc biệt, cần đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, Internet, mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền (họp trực 

tuyến, facebook, zalo, trang thông tin điện tử...) về việc vận động cán bộ, hội viên, 

nông dân tránh tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, duy trì thành quả phòng chống dịch bảo vệ sức 

khỏe nhân dân. 

- Trong công tác tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng điểm với phương châm 

kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch tới cán bộ, hội viên, nông dân về tình hình 
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dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hạn chế mức thấp nhất tình trạng 

thiếu thông tin, nhiễu loạn thông tin, hạn chế sự lan truyền các thông tin sai sự thật, 

gây hoang mang trong dư luận. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin mới về dịch bệnh từ nguồn chính thức để 

thông tin chính xác, kịp thời đến cán bộ, hội viên nông dân và nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân trước diễn biến của dịch bệnh, đặc biệt 

là những ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống và sản xuất của hội viên, nông dân 

đế phản ánh đến Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Đồng thời vận động hội viên, 

nông dân nâng cao nhận thức trong thực hiện tự cách ly y tế tại nhà và thực hiện các 

quy định về khai báo y tế; cài đặt Bluezone, quét QR Code…. 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế; chủ trương tiêm 

chủng vaccine phòng Covid-19; tổ chức vận động, tuyên truyền, cung cấp thông tin 

và phổ biến quy định để người dân có người thân ở nước ngoài chủ động vận động 

người thân không nhập cảnh trái phép, chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi 

phát hiện trường họp nhập cảnh trái phép.  

- Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh về một số 

mức xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị định 

117/2020/NĐ-CP của Chính phủ được UBND tỉnh áp dụng trong “Tuần lễ cao điểm” 

như sau: 

+ Không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân (5K) như: Không đeo khẩu 

trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; không đeo khẩu 

trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, Không giữ khoảng cách an toàn theo quy 

định phòng chống dịch bệnh Covid-19: Mức phạt 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng/người. 

+ Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người 

Hạn chế tập trung trên 20 người ngoài phạm vi trường học, bệnh viện, công sở, tập 

trung trên 30 người cùng một thời điểm trong cùng một phòng: Mức phạt 10.000.000 

đồng đến 20.000.000 đồng/cơ sở. 

+ Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động không thiết yếu theo quy 

định của UBND tỉnh: Mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/cơ sở. 

+ Không khai báo y tế; Khai báo y tế không trung thực: 1.000.000 đồng đến Mức 

phạt 3.000.000 đồng/người và Khai báo không kịp thời, Đi từ vùng dịch Covid-19 về 

địa phương mà không khai báo y tế: Mức phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng/người. 

+ Không thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của cơ quan y tế: Mức 

phạt 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng/lần. 

+ Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách 

ly y tế (cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà): Mức phạt 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng/lần. 

2. Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch: 

- Vận động và hướng dẫn người dân đến, trở về Quảng Trị từ 19 tỉnh, thành phố 
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phía Nam (đang thực hiện giãn cách xã hội) trong thời gian từ ngày 27/6/2021 đến 

ngày 20/7/2021 phải đến ngay cơ sở y tế xét nghiệm sàng lọc Test nhanh kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 và được khám, tư vấn và cách ly, đồng thời theo dõi, 

giám sát chặt chẽ, đối với người đã có biếu hiện ho, sốt trong cộng đồng, phản ánh 

với cơ quan y tế để được kịp thời xét nghiệm; phối hợp rà soát phát hiện các trường 

hợp di chuyển đi, đến từ vùng có dịch, có nguy cơ cao, nguy cơ, nhất là các trường 

hợp tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gần với các ca bệnh vừa được phát hiện. 

- Truy vết ngay khi có các thông tin về các ca nghi nhiễm, phát hiện báo cáo 

danh sách tất cả đối tượng nguy cơ với cơ quan chức năng để kịp thời áp dụng biện 

pháp cách ly y tế, khoanh vùng dập dịch. 

- Phối hợp tất cả các công cụ hỗ trợ cho công tác truy vết: Trích xuất Camera, 

khai thác dữ liệu hành trình, khai thác dữ liệu qua các phần mềm khai báo y tế của 

quốc gia và địa phương để kịp thời xử lý. 

3.  Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn:  

+ Kiểm tra việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở dịch vụ, 

ăn uống, quán ăn, nhà hàng (như: nhân viên phục vụ phải mang khẩu trang, khoảng 

cách an toàn giữa các bàn, bố trí dung dịch sát khuẩn tay, nhật ký khách hàng, ứng 

dụng quét mã QR code...); việc chỉ bán hàng mang đi tại các quán ăn dọc quốc lộ 1A 

và tạm dừng phục vụ ăn, uống cho lái xe và người trên xe lưu thông dọc quốc lộ 1A 

từ 22h00 ngày hôm trước đến 6h00 hôm sau. 

+ Việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch của các doanh nghiệp, đơn 

vị kinh doanh lĩnh vực giao thông vận tải, bến xe, ga tàu, siêu thị, chợ đầu mối, chợ 

truyền thống, công ty phân phối hàng hóa; các cơ sở lưu trú, khách sạn, các hoạt 

động tham quan, du lịch, thể thao, văn hóa; các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp xúc 

đông người; hoạt động dạy và học; Kiểm tra công tác điều trị, kiểm soát nhiễm 

khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân theo quy định Bộ Y tế. 

+ Kiểm tra, giám sát ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng chống dịch tại 

các cơ quan đơn vị, quán ăn, nhà hàng, siêu thị, tăng cường xử phạt các hành vi phát 

tán thông tin không đúng quy định. 

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các lực 

lượng tuyến đầu chống dịch; đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:  

- Phối hợp các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan 

tâm chăm lo đời sống sức khỏe, kịp thời chia sẽ những khó khăn, thiệt hại của các 

doanh nghiệp, người dân do dịch bệnh gây ra, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng 

thuận xã hội, ý thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid – 19, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường 

lối, chính sách của đảng, nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự. 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch 

Covid-19 (quân đội, biên phòng, y tế, công an,... ), chốt kiểm tra y tế liên ngành, các 
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đối tượng cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tiếp tục vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ cho Quỹ 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

- Tiếp tục kêu gọi, khuyến khích cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức, cá nhân tiếp 

tục tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam chống dịch. 

- Tăng cường hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân ứng dụng công nghệ trong 

phòng chống dịch Covid-19 (hướng dẫn tạo mã QR Code, quét mã QR Code, yêu 

cầu mọi người phải quét mã QR Code khi đến các nơi công cộng, các điểm quét mã 

QR Code phải quản trị thông tin, phục vụ truy vết). 

Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, trưởng các ban, 

Trung tâm, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện và áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng mức nguy cơ theo đúng chỉ đạo của 

của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. Tiếp tục phát hiện, động viên, biếu 

dương, khen thưởng kịp thời các đơn vị làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong 

phòng, chống dịch; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

trong tình hình mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vaccine, tiếp tục huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển 

kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Thường xuyên báo cáo 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Văn phòng) về tình hình dich bệnh; 

Trang thông tin điện tử, bản tin nông dân Hội Nông dân tỉnh tăng cường thông 

tin tuyên truyền chính xác về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh./. 

 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  

- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng chống dịch tỉnh; 

- Trung ương Hội NDVN 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Uỷ ban Mặt trận tỉnh; 

- Thường trực tỉnh Hội;  

- Hội ND cấp xã (HND huyện triển khai) 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bến 

 

Báo cáo 
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