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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 4641/UBND-TH, ngày 01/10/2021 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 

30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có 

hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân 

đầu tư công, thúc đẩy 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 sâu sắc, nhận thức và hành động đúng về thực hiện 

“mục tiêu kép” theo chủ trương của Đảng, Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “chống dịch để 

sản xuất và sản xuất đế chống dịch” và “bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân 

là ưu tiên hàng đầu” là nhiệm vụ “trước hết và trên hết”. Tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát, 

không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng.  

2. Tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt và chủ động trong chỉ đạo, 

điều hành; tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại; phải biến khó khăn, thách thức 

thành động lực phấn đấu để vươn lên, hoàn thành đạt mức cao nhất các mục 

tiêu đã đề ra. Cán bộ Hội các cấp thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình 

hình, đánh giá và dự báo đúng, kịp thời đề ra các giải pháp, biện pháp chỉ 

đạo phù hợp và hiệu quả. Kịp thời rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các 

phương án, kịch bản ứng phó với dịch bệnh phù hợp với diễn biến của tình 

hình, bảo đảm vừa phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục và 

phát triển kinh tế, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.  

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-

19 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 08-CT/TƯ ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

và các kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 của UBND tỉnh đã ban hành. 

Duy trì tham gia tốt vai trò, trách nhiệm của các Tổ Covid cộng đồng. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ, thông tin phục vụ phòng, chống dịch 



4. Thực hiện phương châm xuyên suốt trong công tác phòng chống dịch là 

"chủ động, sáng tạo, quyết liệt và 4 tại chỗ” và tư tưởng chỉ đạo "sớm hơn một 

bước, cao hơn một cấp". Phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn 

chỉnh, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa; khắc phục ngay các bất cập, hạn chế, 

yếu kém trong tổ chức thực hiện phòng chống dịch đã bộc lộ trong thời gian 

qua; đặc biệt là trong lưu thông hàng hoá phục vụ sản xuất, không để ách tắc 

dưới mọi hình thức; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực 

sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân, 

các vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh 

doanh; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp 

Nhân dân, doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, thi đua 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện trong trạng 

thái bình thường mới, với phương châm "An toàn mới sản xuất và sản xuất 

phải an toàn"; hạn chế đóng cửa cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc tạm dừng 

lưu thông hàng hóa. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp 

phần thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chiến thắng đại dịch Covid-19, 

vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.  

6. Tiếp tục kêu gọi, vận động đẩy mạnh xã hội hóa; làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân phát huy 

truyền thống nhân ái, ủng hộ kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, ngày 

công, để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19; chú trọng triển khai 

thực hiện tốt Kế hoạch số 143-KH/HNDT ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh về thực hiện Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông 

sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19”; động viên, biểu 

dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19.  

7. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đi đầu 

trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công các dự án đầu tư 

công. Thực hiện các hoạt động giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của UBND tỉnh 



 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 về tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid 

-19 và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh 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;  

- UBND tỉnh;  

- Ban Thường vụ TƯ Hội NDVN; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;                     Báo cáo 

-  UBMT tỉnh                                       

- Lưu: VP. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

Trần Văn Bến 
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