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V/v tăng cường tuyên truyền, triển khai
công tác phòng, chống bệnh Covid - 19

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2020

- Hội Nông dân huyện, thị, thành;
- Hội Nông dân xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1007-CV/TU, ngày 10/3/2020 về việc tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Thực hiện Văn bản số 248/UBND-KGVX, ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh An Giang.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, để đảm
bảo an toàn cho mọi người dân. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang đề nghị
Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
một số nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 79CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05/CT-TTg. ngày 28/01/2020,
Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 11/CT- TTg, ngày 04/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương gắn
với Công văn số 977-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Cần phải xác định rõ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ
trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm kiểm soát, không để
dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.
3. Các cấp Hội tham gia cùng các cấp chính quyền thường xuyên, phổ biến
tuyên truyền giúp hội viên, nông dân và người dân hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu rõ về sự
nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh Covid-19. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của mỗi người dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh,
không lơ là, chủ quan nhưng cũng tránh gây hoang mang, lo lắng quá mức.
4. Hội Nông dân cơ sở tập trung quán triệt cho các chi, tổ hội tăng cường các
biện pháp, nắm chặt địa bàn nơi cư trú để kịp thời phát hiện sớm các đối tượng người
nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài trở về địa phương (Việt kiều) hoặc là
người địa phương từ nơi khác quay về, đồng thời phải báo cáo cho chính quyền địa
phương để kịp thời thực hiện các bước về khai báo y tế.
5. Hội Nông dân cơ sở cần phải rà soát, nắm thông tin tình hình sản xuất, tiêu
thụ nông sản của nông dân tại địa bàn và ước dự đoán các loại mặt hàng nông sản (cá
tra, lúa, nếp, xoài, ….) đang gặp khó khăn trong tiêu thụ do dịch bệnh Covid-19, cụ
thể: sản lượng đã thu hoạch; chuẩn bị thu hoạch đã có doanh nghiệp hay tiểu thương
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ký hợp đồng tiêu thụ và chưa có hợp đồng tiêu thụ. Đồng thời phải thông tin báo cáo,
phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xã, phường, thị trấn trong việc tổng
hợp, báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản, đề xuất hướng giải quyết tại địa
phương về Phòng (Sở) Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Hội cấp trên để có giải
pháp hỗ trợ kịp thời.
6. Tham gia cùng Chính quyền địa phương trong việc giải thích, động viên và
yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ game online, karaoke (kể cả karaoke di
động), massage, … phải chấp hành việc tạm dừng hoạt động; Cán bộ, hội viên, nông
dân gương mẫu trong việc vận động người thân và gia đình không tham gia các dịch
vụ vui chơi giải trí, tập trung đông người để chung tay với các cấp, các ngành thực
hiện tốt công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
7. Khuyến cáo và vận động hội viên nông dân trong việc tổ chức lễ cưới, ma
chay, đám tiệc, liên hoan … giảm quy mô, hạn chế tập trung đông người trong bối
cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và
cộng đồng.
8. Tuân thủ việc tổ chức hội nghị khi thật sự cần thiết, cuộc họp với số lượng ít,
xác định rõ đối tượng, bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách an toàn theo khuyến cáo
của y tế; Cần trang bị nước rửa tay và khẩu trang tại nơi làm việc; cán bộ, công chức,
viên chức cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác, nhất là đến những nơi đông
người và những vùng có dịch trong thời điểm hiện nay; trường hợp, nếu đã đi qua
vùng dịch bệnh hoặc đã tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bệnh cần tự cách ly tại nhà
và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, đồng thời khai báo với cơ quan chức năng
nơi gần nhất để được hỗ trợ.
9. Vận động người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công
cộng như chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi tập
trung đông người... kể từ ngày 16/3/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Hội Nông dân các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên
thông tin và báo cáo kết quả về Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) để theo dõi,
tổng hợp.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TW HND Việt Nam;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tỉnh An Giang;
- VP Ủy ban nhân dân tỉnh;
- VP Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực HND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban Tuyên giáo.
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