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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ   

----- 

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang diễn 

biến phức tạp, nhằm triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch, nhanh chóng, thống kê và dập dịch triệt để; Thực hiện Công văn của Thành 

ủy Cần Thơ: số 216-CV/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 về tiếp tục tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; Công văn số 

213-CV/TU ngày 21 tháng 7 năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; Công văn số 217-CV/TU ngày 22/7/2021 

của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; Công văn số 2733/UBND-KGVX ngày 

18/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện giãn cách xã 

hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố; Công văn số 

2862/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 về việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

trong chấp hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.   

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống Hội trên địa bàn thành phố như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Nâng cao, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên nông dân, nhất là ý thức 

trung thực, tự giác trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch, hiểu rõ 

những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19. Tập trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên 

ngoài, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để không để lây lan. 

2. Toàn thể cán bộ, hội viên nông dân nghiêm chỉnh chấp hành các Chỉ thị 

của Trung ương, các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân 

thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xác 

định nội dung này là công việc trọng tâm, hàng đầu được triển khai thực hiện ngay 

và thường xuyên, liên tục trong hệ thống Hội.  

II. NỘI DUNG: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch Covid-19: tập 

trung tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, Thành ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân 

dân thành phố. Trong đó, tập trung tuyên truyền về mục đích của việc giãn cách xã 

hội, vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của tất cả cán bộ, hội viên nông dân trong 
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công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là hết sức cần thiết và cấp bách với 

phương châm “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một pháo đài” 

trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và phổ biến 

sâu rộng việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo 

nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 

2733/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ kể 

từ 00 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến 00 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 8 

năm 2021 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; tổ dân phố, tổ nhân dân tự 

quản cách ly với tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản; ấp, khu vực cách ly với ấp, khu 

vực; phường, xã, thị trấn cách ly với phường, xã, thị trấn; quận, huyện cách ly với , 

huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo 

khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. 

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến từng hộ dân để quán triệt 

chủ trương; tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên nông dân tạo sự đồng 

thuận và ủng hộ việc thiết lập vùng cách ly y tế.  

Toàn thể cán bộ, hội viên nông dân không được chủ quan, lơ là, luôn đề 

cao cảnh giác phòng, chống dịch; khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ lập tức 

thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. Tuyên 

truyền vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Thực hiện tốt khuyến cáo 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHAI 

BÁO Y TẾ - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP để phòng, chống dịch 

COVID-19. 

2. Tổ chức và phối hợp các ngành, đơn vị liên quan thực hiện: Huy động 

sức mạnh tổng hợp của tất cả cán bộ, hội viên nông dân trong toàn hệ thống Hội 

vào cuộc; cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia vào Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của địa phương, tham gia vào các chốt kiểm soát dịch Covid-

19 theo phân công của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp thần tốc truy vết 

F0, F1, F2 không để sót bất kỳ trường hợp nào để sớm khoanh vùng, dập dịch. 

Trong đó, phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, xóm, ấp, khu vực, tổ dân phố 

trong phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, hội viên nông 

dân là một tuyên truyền viên trong công tác định hướng dư luận, nắm bắt thông tin 

từ cơ sở. Phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ giãn cách giữa người với người, giữa 

gia đình với gia đình, tổ dân phố với tổ dân phố…; hạn chế nhiều hơn nữa, chặt 

chẽ hơn nữa sự giao lưu, gặp gỡ giữa người với người; việc tiến hành phong tỏa, 

cách ly xã hội... đảm bảo việc chấp hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống 

dịch không để lây chéo trong khu cách ly và lây lan trong cộng đồng.  

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền gương điển hình người tốt, việc tốt, mô 

hình hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, lan tỏa tinh thần đoàn 

kết, tình cảm yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng quyết tâm 

đẩy lùi dịch bệnh; kịp thời cổ vũ động viên, biểu dương cán bộ, hội viên nông dân 
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tham gia cùng lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Hội Nông dân các cấp thành phố tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao 

động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà và bố trí cán bộ trực làm việc 

tại cơ quan theo quy định của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và hướng 

dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2733/UBND-KGVX ngày 

18/7/2021. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các phương 

án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại đơn vị, theo Hướng 

dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo thực hiện phương án “Vừa cách ly, vừa sản xuất” với 

phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ). 

3. Nắm chặt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông 

dân: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động nắm bắt tình hình tư 

tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân; phối hợp các ngành có liên 

quan thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 

không để bị động, bất ngờ hoặc xảy ra tình huống phát sinh, phức tạp; phối hợp xử 

lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, xuyên tạc, kích 

động, chống phá làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.  

4. Tổ chức chăm lo đời sống hội viên, nông dân: Phát huy vai trò nòng cốt 

trong công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần yêu nước, tương thân, tương ái, 

đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn; tiếp tục huy động các 

nguồn lực xã hội chăm lo, giải quyết những nhu cầu thiết yếu, cơ bản cho hội viên, 

nông dân, đặc biệt là đối với những hộ nghèo và các trường hợp khó khăn khác bị 

ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19.  

Phối hợp các đơn vị, ban, ngành và địa phương vận động mạnh thường 

quân, nhà hảo tâm hỗ trợ cho hội viên, nông dân nghèo, khó khăn trên địa bàn; hỗ 

trợ cán bộ, hội viên, nông dân làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19. 

Phối hợp thực hiện và giám sát việc thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, 

chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

“Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19” và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”.  

5. Phối hợp các ngành và đơn vị hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân: 

Tăng cường công tác phối hợp các ngành, đơn vị liên quan triển khai xây dựng 

mạng lưới phân phối, cung ứng nông sản bằng nhiều hình thức, mô hình sáng tạo, 

đa dạng, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; phát huy hiệu 

quả mô hình “Đưa chợ xuống phố”, tận dụng các khu vực có nhiều không gian, 

khoảng trống, giao thông thuận lợi để bố trí các điểm mua bán, bảo đảm vừa cung 

ứng kịp thời, đầy đủ hàng hóa, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

thiết yếu cho nhân dân, vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với thị trường nông sản. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các quận, huyện xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Công 

văn số 2733/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách 

xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Động viên, cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phòng, chống dịch 

bệnh. 

2. Giao Ban Xây dựng Hội, Ban Kinh tế - Xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân 

theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch đề ra, tổng hợp báo cáo 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố và Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành 

ủy Cần Thơ. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc đề nghị Hội Nông dân 

các quận, huyện báo cáo về Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố để có hướng 

chỉ đạo kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;      (để báo cáo) 

- Ban TG TW Hội;          

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Thường trực Thành Hội (chỉ đạo); 

- HND quận, huyện (thực hiện); 

- Lưu VT, Ban XDH. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phƣơng 
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