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Kính gửi: Các Công đoàn CO’ sỏ’.

Thực hiện Công văn số 2175/LĐLĐ, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ 
Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đề nghị các công đoàn 
cơ sở tiếp tục triến khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt lời kêu gọi của Ban Bí thư, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chi đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn 
của Bộ Y tế, Công văn số 2166/LĐLĐ, ngày 14/5/2021 của Ban Thường vụ Liên 
đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid -  19 trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là quan diêm “phòng” là cơ bản, 
lâu dài, quyết định, “chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng theo tinh thần 
“chống dịch như chổng giặc”; chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác khi không có dịch trong cộng đồng và hoang mang, dao động mất 
bình tĩnh khi dịch bùng phát; hạn chế toi đa tác động bất lợi đến kinh tế - xã hội và 
tiếp tục thực hiện mục tiêu “kép”.

2. Các công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đoàn 
viên, người lao động, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác 
phòng, chổng dịch bệnh. Cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung 
thực, tích cực về tình hình dịch bệnh với phương chân “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy 
tích cực đấy lùi tiêu cực”; kêu gọi người lao động tích cực tham gia phòng, chông 
dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo 
yêu cầu “5K”, hạn chế tụ tập động người, đeo khấu trang nơi công cộng, rửa tay 
thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuấn, cài đặt và sử dụng ứng dụng 
công nghệ thông tin như Bluezone, NCOVI, thực hiện khai báo điện tư, nâng cao ý 
thức trách nhiệm cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tê đê nghị các công đoàn cơ sở triên 
khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
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