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Bắc Kạn, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống, không để dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn, Ban 

Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành 

phố chỉ đạo cán bộ, hội viên nông dân tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, các 

ban, nghành, đoàn thể các cấp và hướng dẫn của ngành Y tế trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh 

giác trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và 

chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

2. Tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để cảnh 

báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền yêu cầu 5K “KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH 

- KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ” của ngành Y tế; tăng cường phổ biến, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai 

trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe 

của bản thân và cộng đồng. 

3. Tuyên truyền thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc-xin phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng theo quy định của nghành 

Y tế. 

Với nội dung trên, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở 

phối hợp triển khai thực hiện, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Hội Nông 

dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- TT Tỉnh Hội (b/c); 

- Ban Tuyên huấn; 

- Lưu VT. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Quảng 
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