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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. 

 

Trong thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến hết sức 

phức tạp, lan rộng ra nhiều nước. Cho đến sáng ngày 11/3/2020, theo thông tin từ 

Chính phủ, trên thế giới đã ghi nhận được 119.292 ca nhiễm bệnh, 4.300 người tử 

vong, đặc biệt Việt Nam vừa mới ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm bệnh mới 

và tính đến hết ngày 11/3/2020 có 39 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong 

đó trên địa bàn tỉnh, có một trường hợp dương tính với Covid-19 (bệnh nhân quê 

Vũ Thư, Thái Bình; từ Hàn Quốc trở về ở tại khu cách ly tập trung của Trường 

Quân sự, Quân đoàn 1, trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp); hiện 

đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình; tình hình sức khỏe 

bệnh nhân ổn định, không ho, không sốt, đang được điều trị tích cực. 

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, thực hiện Công văn Số: 2435-

CV/TU, ngày 08/03/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tăng cường công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới” ; Thông báo số 09/TB-

UBND ngày 07/3/2020 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19; Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình yêu cầu các thành 

viên Liên minh HTX 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 phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của thành 

viên trong các Hợp tác xã, THT  về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ 

đó 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. 

 2. 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. 

 3. Phòng Nghiệp vụ thường xuyên 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.  

 4. 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. 

 5. 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./. 
 

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. 

 
 


