LIEN MINH HP TAC xA

VIIT NAM

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& 312i /LMHTXVN-VP

Ha N3i, ngày 22 tháng 5 nám 2021

V phàng, ch6ng djch Covid- 19 và
h trçY thành viên khAc phc khó kh.n

KInh gri: - Uy viên Ban Chap hành Lien minh HçTp tác xä Vit Nam,
- Lien minh Hqp tác xã tinh, thânh ph trirc thuc tnmg 1.rang,
- Các sir nghip tnrc thuc Lien minh Hcip tác xã Vit Nam.
Djch Covid-19 din bin phüc t.p, ãnh htr&ng 1&n dn phát trin kinh t - xA
hi cüa nuàc ta; hot dng kinh t và d&i sng cüa th hqp tác, hçip tác xã (HTX), lien
hip HTX và thành viên g.p thiu khó khãn, nht là các tinh có nhiu ngu&i lay
nhim (Bc Giang, Bc Ninh...). Tip theo các van bàn drçic ban hành trong th&i gian
gn day, d h trq các tt hqp tác, HTX, lien hip HTX và thành viên phông, cMng
djch Covid-19, n djnh san xut, kinh doanh; Ban Chp hành Lien mirth HTX Vit
Nam dê nghj các Uy viên Ban Chp hành, Lien minh HTX c.p tinh và dn vi s1r
nghip th?c hin nhix sau:
1. Toàn th can bO, viên chüc, ngtx&i lao dng cUa Lien minh HTX Vit Nam
và Lien minh HTX c.p tinh; các thành viên cUa to hqp tác, HTX và lien hip HTX
thi.r&ng xuyên quán trit, gtrcrng mu thirc hin dung chü trucing cüa Dàng, quy djnh
cüa ChInh phü, Thu ttrâng ChInh phü, Ban Chi do quc gia phông, chng djch
Covid- 19, B Y té và cap ày, chinh quyn dja phucmg v phàng, chng djch Covid19. Lien minh HTX cp tinh thu&ng xuyên tuyên truyn, dng viên, giám sat, don
dc các t hcip tác, HTX, lien hip HTX và thành viên thirc hin phông, ching djch
Covid-1 9.
2. D h trçi san xu.t, kinh doanh và di sng cho các t hçip tác, HTX, lien
hip HTX và thành viên gp nhiu khó khän, bj thit hi do djch Covid-19; h thong
Lien minh HTX Vit Nam thirc hin bin pháp:
a) Lien minh HTX cAp tinh theo dôi, kjp thai nm b.t khó khán, vuàng mAc,
thit hai v san xuât, kinh doanh và di sng cüa tO hqp tác, HTX, lien hip HTX và
thãnh viên d báo cáo, phàn ánh vâ dà xuAt v&i cAp ày, chInh quyn dja phung, Lien
mirth HTX Vit Nam các giãi pháp h trçl, nhAt là dja bàn bj each ly, giãn cách xã
hi; chü dng, tIch crc buy dng các ngun hrc tai ch và ngun 1iic khác d h trçi
thành viên.
b) Trung tam Xüc tin thtrcing mi và DAu tu, Trung tam Phát trin thi.rang mai
vâ DAu tu triic thuc Lien minh HTX Vit Nam khlin trucing và chü dng hçp dng
trirc tip ho.c kt nôi vâi Saigon-Coop, Big C, các doanh nghip phán pMi, ban lé
km và mng hrOi HTX, lien hip HTX thucmg mi trén dja bàn cã nuóc d tieu thii
san phâm cho t hçp tác, HTX, lien hip HTX.
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c) Lien minh HTX cp tirth chü dng n.m ch.c tInh hInh san xut và tiêu thii
các mt hang nông san, thirc phrn, cong nghip và tiu thu cong nghip cüa các t
hqp tác, HTX, lien hip HTX dang bj ir dçng và dn mUa thu hoach; thông tin kjp
th?yi dja chi, mt hang, s luçing, ch.t hrqng và diu kin dam báo v sinh an toàn
th1rc phm cho Trung tam Xi.'ic tin thucing mai và Du tu, Trung tam Phát trin
thucmg mai và Du tu và Lien minh HTX tinh, thành ph khác d kt ni cung tiêu thi san phm.
d) Lien minh HTX cp tinh näm chic nhu c.0 và näng lrc tiêu thi hang hóa
nông san, thrc phm cüa các HTX, lien hip HTX thucmg m.i d kt ni cung - cu,
san phm cho HTX san xut nông nghip, cong nghip - tiéu thu cong nghip
tiêu
trén dja bàn tinh và các tinh, thành ph khác.
d) Qu$ H trçc phát trin HTX Vit Nam rà soát và thirc hin vic gia hn nçi,
Ca cu li nq cho các khoãn vay cüa J{TX bj thit hi do djch Covid-19, phñ hqp vOi
quy djnh cüa pháp 1ut; dng th&i tio diu kin cho các HTX vay vin phic hi san
xut, kinh doanh.
e) Lien minh HTX cp tinh nth xãy ra djch Covid-19 báo cáo và d xut kip
thii vic h trçl cho các th hçp tác, HTX, lien hip HTX và thành viên d Ban Chip
hành Lien minh HTX Vit Nam xem xét, trên ca si khá näng ngun hrc cüa h thng
Lien minh HTX Vit Nam.
3. Thirc hin Nghj quyt s 88/NQ-LMJ-]ITXVN ngày 22/3/2021 cüa Ban Ch.p
hành Lien minh HTX Vit Nam, vài tinh thn tucmg than, tucxng ái và "Không d ai
bj bO lai phIa sau"; d có ngun 1rc h trçl cho t hçip tác, HTX, lien hip HTX và
thành viên khc phic thit hai do djch Covid-19 và thiên tai; h thng Lien minh
HTX Vit Nam thic hin bin pháp: (1) Ban Chp hành Lien minh HTX Vit Nam
kêu g9i: Các TiTy viên Ban Chp hành, toàn th can b, viên ch(rc, nguôi lao dng cUa
Lien minh HTX Vit Nam, các dan vj sir nghip và Lien minh HTX cp tinh dóng
gop ti thiu 01 ngày luang, HTX nông nghip và HTX phi nông nghip hoat dng
hiu qua, Qu tin diing nhàn d, cá nhan và t chic là thành vien cua th hqp tác,
HTX, lien hip HTX, doanh nghip lien kt cp quc gia dóng gop tài chInh; t chüc
và cá nhãn gui các khoãn dóng gop v Lien minh HTX cp tinh d sir ding h trq
thành viên trén dja ban tinh và dja phuang khác, dam bào cOng khai, minh bach; (2)
Khn tnrong xây dimg D an thành 1p và to chirc hot dng cüa Qu5 Ho trçi khac
phic hu qua thiên tai và djch benh cho các thành viên là t hçip tác, HTX, lien hip
HTX, phü hqp v&i quy djnh cüa pháp lu3t.
4. Hin nay, tinh Bc Giang và Bc Ninh có nhiu ngui bj nhim bnh Covid19, di sang và hoat dng san xut, kinh doanh cüa ngui dan, th hçp tác, HTX, lien
hip HTX gp rt nhiêu khó khän. Theo d nghj cüa Lien minh HTX tinh Bc Giang
và BAc Ninh, Lien minh HTX Vit Nam thrc hin các bin pháp:
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- Thành 1p T cong tác h trç th hçp tác, HTX, lien hip HTX trên dja bàn
tinh B.c Giang và B.c Ninh do ctng chi Nguyn Van Thnh, Phó Chü tjch Lien minh
HTX Vit Nam lam To tnrOng và các thành viên: Dng chI Vu Quang Phong, Giám
dc Trung tam Xüc tin thrnmg mai và Du ttx; dng chI Nguyn M?nh Ci.thng, Vin
trithng Vin Phát trin Kinh t hcip tác; dng chI Phüng Khánh Toàn, Giám dc
Trung tam Thông tin - Tuyên truyn; dng chi Lé Thj Kim Oath, Phó Giám dc
Trung tam Phát trin Th.rcmg mi và Du tu; dng chI Nguyn Thj Duyên, Phó
Chánh Van phàng Lien minh HTX Vit Nam.
- H trçi gop ph.n giãi quyt khó khän d&i sng cho nguri dan: Sü diing ngun
tài chInh cüa ngành d h trçl cho ngu1i dan, trong do có thành viên cüa t hçip tác,
HTX trén da bàn tinh Bc Giang là 200 triu dng và tinh Bc Ninh là 100 triêu
ding, thông qua Mt trn To qu& Vit Nam tinh Bc Giang và Bc Ninh.
- H trçl kh.c phic khó khãn trong san xuAt, kinh doanh cho các t hçp tac,
HTX, lien hip HTX: (1) Lien minh HTX tinh Bc Giang và Bc Ninh nm ch.c tinh
hInh san xu.t và tiêu th nông san, thirc phm, cong nghip và tiu thu cong nghip
cüa các t hcrp tác, HTX, lien hip HT)( dang bj ir dçng và dn müa thu hoch; thông
tin kjp th?ñ ten, dja chi, mt hang, s6 luqng, cht hrçing Va diu kin báo dam v sinh
an toàn thrc phm cho các don vj chüc nang cüa Lien minh HTX Vit Nam (Trung
tam Xüc tiên thixcTng m.i và Du tu, Trung tam Phát trin thucmg mai và Du tu...) và
Lien minh HTX thành phô ion (Ha Ni, Hãi Phông, Quãng Ninh, Ngh An, Thanh
Hoá, Thira Thiên - Hu, Dà Nng, Khánh Hoâ, Thành ph H ChI Minh....) d kt
n6i cung - cu, tiêu thi san phm; (2) Trung tam Xuic tin thuong mi vá Du tir,
Trung tam Phát triên thuong mai và Du tu, Qu H trq phát trin HTX Vit Nam,
Lien minh HTX các tinh, thành ph khác chü dng phi hcip vâi Lien minh HTX tinh
Bäc Giang và Bäc Ninh thirc hin các bin pháp t?i dim 2 cong van nay.
Noi nhân:
-Nhtrtrên;
- D/c Pham Minh ChInh, Thu tuàng ChInh phü;
- D/c VO Van Thirrng, Thir&ng trirc Ban BI thu;
- D/c Lé Minh Khái, Phó Thu tithng Chinh phü;
- Uy ban Trung uong MTTQVN;
- Ban To chCrc Trung i.rong;
- Ban Kinh th Trung u0ng;
- Ban Dan vn Trung Lrng;
- Ban Tuyên giáo Trung uang;
- Van phóng Trung uong Dãng;
- Van phông ChInh hü;
- B Ké hoach Va Dâu tir;
- B Nông nghip và phát triên nông thôn;
- B Y tê;
- UBND tinh, thành ph tnrc thuOc trung ucmg;
- Thtrng trijc LMHTXVN;
-Li.ru:VT.
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