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Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 1986-CV/ TĐTN-PT, ngày 8/12/2021 của Ban 

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

Covid-19 trong điều kiện bình thường mới”; 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống 

dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Ban Thường vụ Đoàn khối các 

cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai, tuyên 

truyền và thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội 

viên, thanh niên và người dân các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận của 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ để 

kịp thời thích ứng nhanh với điều kiện bình thường mới, trong đó xác định nhiệm 

vụ phòng, chống dịch Covid-19 là cấp bách, trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn 

hiện nay và thường xuyên, lâu dài, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là 

trên hết, trước hết, quyết tâm không để dịch tái bùng phát.  

2. Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động 

Nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà 

nước trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp vừa phòng, chống dịch, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, 

vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh... phát huy tinh thần sáng 

tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch.  

3. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an 

sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, 

tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, các biện pháp phòng, 

chống dịch tại địa phương. Tăng cường phối hợp các đơn vị có nhu cầu tuyển 

lao động; vận động, tư vấn, hỗ trợ người lao động tìm được việc làm để có thu 

nhập, ổn định cuộc sống. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn đầy đủ và bắt 

buộc việc cài đặt sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-Covid, lắp đặt, quét mã QR 

code tại các nơi tập trung đông người. 
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Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các cơ sở 

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  

 

Nơi nhận: 
- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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