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Kính gửi:  - Thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

         - Các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

Thực hiện văn bản số 2644-CV/TU ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới; văn bản số 198/BCĐ-VP6 ngày 26/7/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trước tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Liên minh HTX 

tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các HTX, THT và 

doanh nghiệp thành viên khu vực kinh tế tập thể, HTX nghiêm túc thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 theo các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh: 

 Khuyến cáo mọi người không đến thành phố Đà Nẵng khi không có công 

việc thực sự cần thiết cho đến khi có thông báo mới; thực hiện các biện pháp đeo 

khẩu trang tại nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, rửa 

tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân, giữ khoảng cách an toàn. 

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và HTX, THT, doanh nghiệp 

thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh 

đi về từ thành phố Đà Nẵng hoặc người thân từ thành phố Đà Nẵng tới Ninh 

Bình trong thời gian từ ngày 18/7/2020 đến nay phải tự giác khai báo với chính 

quyền, cơ sở y tế hoặc khai báo trên ứng dụng nCoV và áp dụng biện pháp tự 

theo dõi sức khỏe tại nới cư trú trong 14 ngày; hạn chế tiếp xúc, thường xuyên 

đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường, giữ 

khoảng cách an toàn… 

 Đối với những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh số 416,418 thực hiện 

cách ly y tế tại các cơ sở của tỉnh. Trong trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở 

cần đến gay cơ quan y tế địa phương nơi gần nhất để được khám, theo rõi và 

điều trị. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID -19; 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của thành viên trong các Hợp tác xã, THT, doanh 

nghiệp thành viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên và mỗi 

người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và của cộng đồng để 

không chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch 

COVID -19 theo hướng dẫn của ngành y tế và chỉ đạo của tỉnh. 



 4. Phòng Tuyên truyền và cán bộ phụ trách địa bàn tăng cường tuyên truyền 

về công tác phòng, chống dịch bệnh; cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, 

kịp thời, đúng định hướng về công tác lãnh đạo chỉ đạo, các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh; thông tin tình hình, diễn biến dịch bệnh; tuyên truyền đúng mức về mức 

độ nguy hiểm của dịch bệnh; tạo sự yên tâm, tin tưởng, ổn định trong các thành viên 

và nhân dân, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức. 

  Tăng cường nắm bắt, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch; phản ánh với cơ quan chức năng về hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng 

tiêu cực trong phòng chống dịch; có các giải pháp thông tin định hướng, ổn định 

tình hình tư tưởng nhân dân thông qua internet và mạng xã hội. Kịp thời cung 

cấp, chia sẻ thông tin chính thống trên Trang thông tin điện tử Liên minh HTX 

tỉnh tới cán bộ, thành viên và nhân dân. 

  Tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ quản lý, thành viên các HTX gương 

mẫu chấp hành thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly 

y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi lưu trú, khách sạn, khu nghỉ 

dưỡng, cách ly tại nơi làm việc, nơi cư trú. 

 5. Phòng Nghiệp vụ tiếp tục nắm chắc tình hình thành viên, những khó 

khăn trong sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh, 

tổng hợp kịp thời báo cáo và tham mưu Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

phối hợp với các ngành giải quyết.  

 6. Văn phòng tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị 

cơ sở vật chất phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan và các hội nghị đông người 

khi có yêu cầu. 

 7. Các HTX và đơn vị thành viên tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức 

sản xuất, cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm an toàn 

của nhân dân cũng như các loại sản phẩm nâng cao sức khỏe, thiết bị, dụng cụ 

phòng, chống dịch bệnh. 

Trên đây là một số nội dung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới. Thường trực Liên minh HTX tỉnh yêu cầu các 

phòng, đơn vị trực thuộc, các thành viên Liên minh HTX tỉnh tập trung, khẩn 

trương triển khai./. 
 

Nơi nhận: 

- Liên minh HTX Việt Nam;              (để báo cáo) 

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh 

- HTX, THT, doanh nghiệp  thành viên 

- Lưu VT. 

 

 


