
LIEN DOAN LAO DONG THANH PHO HO CHI MINH CQNG HOA XA IIQI CHU NGHiA VIT NA1M 
LIEN DOAN LAO DQNG THANH PIIO THU DUC c 1p - Tr do - Hnh phóc 

So /LDLD 
V/v dy mi.nh trin khai các bin pháp TP. Thz £h'rc, ngày tháng 9 nàrn 2022 

phông, chông djch bnh Covid-19 

KInh gii. Cong doãn co sO trrc thuc; 

Thirc hin Cong van s 92OILDLD-TG ngày 15 tháng 9 näm 2022 cüa 
Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye vic day minh triên khai các 
bin pháp phông, chông djch Covid-19; 

Trong nuOc, tInh hInh djch bnh Covid- 19 vn co bàn ducc kiêm soát, các 
hoit dng kinh tê - xâ hi trO la  bInh thuOng. Tuy nhiên, trong thOi gian gân 
day, so ca mac mOi, so ca phãi nhp vin, ca n.ng dang có chiêu huOng gia tang; 
nhiêu dja phwmg dâ ghi nhn các biên the mOi cüa vi rit vOi khà nang lay 
nhanh hon biên chüng gôc; xuât hin nhiêu bnh djch nhu sot xuât huyêt, cirn 
màa, tay chân ming... Vit Nam dâ tang nhanh t 1 bao phü väc xin, song ti 
mt so nci, vic tiêm vàc xin chixa dam bão yêu câu, tiên d tiëm chüng con 
chm, nhât là tiêm miii 2 cho trén em tr 5 tuôi den duOi 12 tuôi, tiêm miii 3, miii 
4 cho nguOi t1r 18 tuôi trO len cOn thâp. 

D gop phn báo v và duy trI bn vUng thành qua phOng, chng djch 
Covid-19, nhât là trong bôi cãnh djch bnh dang có nguy Co gia tang, tçto diêu 
kiên phuc hôi, phát triên kinh té - xã hi, Lien doàn Lao dng Thành phO Thu 
Dirc dé nghj Ban chap hành cong doàn co sO trijc thuc khân truong triCn khai, 
thirc hin mt so ni dung sau day: 

1. Tp trung tuyôn truyn, vn dng doàn viên cong doàn ngtthi lao dng 
tIch circ tham gia day dii vic tiêm vàc xin miii co ban, miii nhäc li theo yêu 
cau ciia chInh quyên dja phixong. Tuyên truyên dê doanh nghip tang cuOng các 
bin pháp phOng, chOng djch bnh cho cong nhân lao dng, to diêu kin cho 
nguOi lao dng di tiêm chiing t?i  dja phuong, flOi cu tn. Thirc hin cong tác 
tuyên truyên, kêu gçi doàn viên cong doàn, ngthi lao dng thirc hin tot thông 
dip 2K (khau trang, khii khuân) + vàc xin + thuôc + diêu trj + cong ngh + 
thirc nguOi dan và các bin pháp khác ciia Bô Y tê dê chong djch Covid-19 trong 
tInh hInh mOi. 

2. Phi hqp vOi ngi.thi sO diing lao dng xay drng các kjch bàn san sang 
Ong phó, xii 1 cho mçi tInh huOng djch bnh có the xây ra tai Co quan, don vj, 
doanh nghip kjp thii, hiu qua trong trung hp djch bnh bang phát tri 1i. 

3. Tuyên truyn, quán trit tu tuOng "Kiën tn, kiCn djnh, kiên quyêt kiêrn 
soát djch Covid-19 vOi tinh than thich Ong an toàn, linh ho.t, kiêm soát hitu qua 
djch bnh d thiic day hôi phc kinh tê nhanh và pháttriCn ben vCrng"; "dat sOc 
khOe, tInh mng ciia nguOi dan len tren het, truOc hOt dO hành dng"; "phOng 



bnh hGn chüa bnh, phông bnh t1r sam, tiir xa, ngay tir c sa"; "Di ti'xng ngô, 
gO tirng nba, rà timg nguii" d 4n dng tiêm vac xin cüng nhu phông, chông 
djch Covid-19. 

4. Tiêp tVc  tuyên truyên, nâng cao thirc, nhtn thirc cüa doàn vien cong 
doàn, ngui lao dng trong phông, chông djch; lam rO, nêu bt nhüng két qua dã 
dat &xgc; biêu duang tinh than doàn kêt, giir virng bàn linh, vtxç't qua khó khàn, 
thách thirc, biên nguy thành cci cüa các cap cong doàn, doàn viên cOng doàn và 
nguii lao dng; lan tóa các dien hInh tiên tiên, gucing ngithi tOt, vic tot, nhüng 
tarn gucing hy sinh, cong hiên vi tInh mng, sire khóe ngiRri dan; tuyên truyên 
phát huy tinh than yêu rnrOc, lông nhân ái, trách nbim xâ hi cña môi can bc, 
dâng viên, doàn viên cOng doàn và ngithi lao dng, doanh nghip cüng tharn gia 
phông, chông djch' phát huy vai trô tiên phong, girnng mâu cüa can b, dãng 
viên, doàn vien cong doàn trong triên khai tiêm vàc xin phông Covid-19. 

5. Tang cu'ông cong tác theo dOi, nm tInh hInh tu tu&ng, tam trng cüa 
doàn viên cong doàn, nguôi lao dng tnrirc diên biên mói cüa tInh hInh djch 
bnh; vn dng can b, doàn viên cOng doàn, nguYi lao dng tich circ chung tay 
phông, chông djch, phát buy sire manh  khOi  dai  doàn kêt dan tc dê day liii djch 
bnh, quyêt tam không dê djch büng phát trir lai.  Trn ca sâ kinh nghim cong 
tác tuyên truyên phông, chông djch thôi gian qua, phát buy nhing kêt qua dt 
duçc, áp ding nhing mô hInh tuyên truyên hiu qua, tao  sr dông thun trong 
can b, dáng viên, doãn viên cOng doàn và ngui lao dng vuqt qua mi khó 
khàn, thách thirc, chung sirc dông lông, nêu cao quyêt tam chiên tháng dai  djch; 
tiêp tijc chi dao  CDCS day manh  tuyên truyên, phát buy vai trô 1irc hicmg doàn 
viên, ngu?i lao dng tIch crc tiêm vàc xin; to chirc các di hInh tInh nguyen 
tharn gia ho trçc các 1irc hxçng chirc náng trong vic tiêm väc xin cho ngthi dan. 

6. Kjp thai thông tin tuyên truyn v tInh hInh djch bnh, nbt là nguy cci 
do các biên the mii gay ra, các bin pháp phông, chông djch trén các trang 
thông tin din tir, website cüa dan vj dê doàn viên cOng doàn, ngui lao dng 
thirc hin nghiêm các quy djnh cüa pháp lut ye phông, chông djch, tIch circ 
tiêm vác xin phông Covid-19 dê bão v bàn than, gia dInh và cong  dOng. 

Ban Thu&ng vii Lien doàn Lao dng thành ph Thir Dire d nghj các dan 
vj cong doàn ca sir tr1xc thuc quan tam thirc hin các ni dung trên. Kjp thi 
báo cáo tInh tInh triên khai, thirc hin ye Lien doàn Lao dng thành phO Thu 
Dire (qua B phn Tuyên giao) dê tOng hçip báo cáo ye Lien doàn Lao dng 
thành phô HO Chi Minh 

Trân trQng./. 

Noi nhân: 
- Nhtr trén; 
- Ban Tuyên giáo LDLD Tp.HCM; 
- Ban Tuyên giáo Thành üy Thñ Dirc; 
- Các bô phn chuyên dé LDLD Tp Thu Dic; 
- Li.ru: VT, TG. 
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