
TỈNH ĐOÀN TRÀ VINH 

BCH ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN 

VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

 

Số: 271- CV/ĐTN 
“Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày 16 tháng 11 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1955-CV/TĐTN-PT, ngày 16/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trong tình hình mới”; 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh, trong những ngày qua số ca nhiễm trong cộng đồng ngày một 

tăng cao mà nguyên nhân là do sự chủ quan, lơ là, ý thức phòng, chống dịch 

Covid-19 chưa nghiêm, nhất là những người đã được tiêm vắc xin có tâm lý chủ 

quan. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tiếp tục quán triệt tinh thần “chóng 

dịch như chống giặc” và tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ 

thể như sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 trên tất cả các phương tiện truyền thông, huy động sức mạnh đoàn kết 

chính trị và nhân dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung 

tuyên truyền phải hết sức cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thường xuyên 

đăng tin, chia sẻ các bài phóng sự biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực, 

phê phán những tập thể, cá nhân còn chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, không 

tuân thủ đúng nguyên tắc 5K, còn tụ tập đông người tại các quán ăn, uống,… 

Đồng thời, tuyên truyền, vận động để tiếp tục phát huy tinh thần của các lực 

lượng tuyến đầu chống dịch, thể hiện ý chí, nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận 

tâm, tận lực phục vụ nhân dân; phải bảo đảm an toàn trong chống dịch. Động 

viên đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền 

thống đoàn kết, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã 

hội, chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền để ngăn chặn nguồn lây, 

góp phần đẩy lùi đại dịch, đem lại trạng thái bình thường mới. 

2. Cán bộ đoàn, đoàn viên phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan trong công tác 

phòng, chống dịch, nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 

3. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái vận động xã hội hóa, để hỗ trợ 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân địa phương khi gặp khó 

khăn. Thực hiện tốt chương trình “Triệu túi an sinh” và chương trình “Nối vòng 

tay thương”. 
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4. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra và vận động đoàn viên, thanh 

niên và người dân từ ngoài tỉnh về địa phương thực hiện việc khai báo y tế đầy 

đủ, chính xác đúng theo quy định. Đặc biệt, không để đoàn viên, thanh niên và 

người nhân dân bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà 

nước ta. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép với báo cáo 

tháng của đơn vị.  
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