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Số: 128 /LMHTX-PTT 
V/v thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày  31 tháng 3 năm 2020 

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

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

 

Thực hiện Chị thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; Văn bản số 29-CV/ĐĐ ngày 24/3/2020 của Đảng đoàn Liên minh HTX 

Việt Nam về việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19; Liên 

minh HTX tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

các phòng, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao 

động trong hệ thống Liên minh HTX; các HTX và thành viên nâng cao ý thức 

bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng 

dẫn của của Bộ Y tế và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng 

chống dịch. Tích cực phòng chống dịch nhưng không lơ là công việc, phấn đấu 

thực hiện các giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế tập 

thể, HTX năm 2020, có các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mùa 

dịch. 

 2. Chi bộ cơ quan tạm dừng tổ chức Đại hội Chi bộ (dự kiến tổ chức vào 

cuối tháng 4) và không tổ chức sinh hoạt Chi bộ cũng như hoạt động chào cờ 

đầu tuần tháng 4. Liên minh HTX tỉnh tạm dừng tổ chức Hội nghị biểu dương 

điển hình tiên tiến Khối thi đua các thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ IV 

(dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11/4/2020) và các lớp đào tạo, bồi dưỡng dự 

kiến tổ chức trong tháng 4. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo Thông 

báo số 07-TB/CB ngày 26/3/2020 của Ban Chi ủy và Kế hoạch số 79/KH-

LMHTX ngày 28/02/2020 của Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chuẩn bị chu đáo về 

nội dung, công tác thi đua khen thưởng cũng như các điều kiện khác. Thời gian 

tổ chức các hoạt động trên sẽ được thông báo sau. 

 3. Các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập 

mới HTX, hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay vốn Quỹ quay vòng phát triển HTX 

thông qua trao đổi điện thoại, thư điện tử, không đi cơ sở, không giao dịch và 

tiếp xúc trực tiếp với thành viên, khách hàng. Để thực hiện nghiêm chủ trương 

hạn chế tụ tập đông người, tránh lây lan dịch bệnh, đối với các HTX đã hoàn 



thành thủ tục hồ sơ, tạm thời dừng tổ chức các hội nghị tư vấn, hội nghị ra mắt, 

đại hội hội thành lập… 

4. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0h ngày 

01/4/2020 thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày. Toàn thể cơ quan sử 

dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà theo nội dung công việc được phân 

công, có nội dung, nhiệm vụ nào cần thông tin, xin ý kiến thông qua điện thoại, 

thư điện tử, mạng zalo...Riêng Văn phòng hàng ngày bố trí thay phiên nhau đến 

gửi nhận văn bản (nếu có); Văn phòng Quỹ, các phòng thông báo đến các thành 

viên tạm dừng toàn bộ các giao dịch trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 

01/4/2020.  

5. Yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nghiêm túc thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn 

của các ngành chức năng, nghiêm túc khai báo y tế theo quy định; đeo khẩu 

trang khi tiếp xúc từ 2 người trở lên; thực hiện sát khuẩn, rửa tay trước thường 

xuyên; không tụ tập từ 2 người trở lên khi không có việc cần trao đổi. Khi có các 

biểu hiện: khó thở, sốt, ho, đau họng phải  tới cơ sở y tế để được tư vấn, kiểm tra 

sức khỏe và tiến hành tự cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế khi có yêu cầu. 

6. Đề nghị các đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh tiếp tục thực hiện 

tốt công tác thông tin, báo cáo, phản ánh những khó khăn trong sản xuất, dịch 

vụ, tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh thông qua phòng Nghiệp vụ 

để tổng hợp báo cáo và tham mưu Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối 

hợp với các ngành giải quyết./. 

  
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Liên minh HTX Việt Nam; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc LMHTX tỉnh 

- HTX, THT, doanh nghiệp  thành viên 

- Lưu VT. 

 
 


