
 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /LĐLĐ 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 9  năm 2022 

 

Kính gửi:   Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

  

 Thực hiện Công văn số 277-CV/BTGTU, ngày 30/8/2022; Công văn số 

1378/LĐLĐ, ngày 06/9/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Trước sự xâm nhập của 

biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 

đang có xu hướng tăng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại. Ban Thường 

vụ Liên đoàn Lao động Thành Phố đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức 

triển khai tuyên truyền, thực hiện một số nội dung sau: 

- Chủ động, tích cực cập nhật thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đoàn 

viên, công nhân, viên chức, người lao động về tình hình dịch Covid-19, sự xuất 

hiện của các biến chủng mới; lợi ích của tiêm đầy đủ vắc xin phòng dịch Covid-19 

theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch 

(xét nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức 

“2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức 

người dân và các biện pháp khác” trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5, 

tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ: mũi 3 và 

mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề 

ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Rà soát thông tin tiêm chủng Covid-19 

của cá nhân (trên ứng dụng PC-Covid, Hồ sơ sức khỏe điện tử, VNEID) và sử 

dụng chức năng “Phản ánh thông tin tiêm chủng” trên Cổng Thông tin tiêm chủng 

Covid-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn nếu thông tin thiếu hoặc 

sai lệch.  

- Tập trung nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh, 

thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, nhất là ở các 

doanh nghiệp; chủ động, tích cực xây dựng các kịch bản tuyên truyền, đáp ứng với 

mọi tình huống có thể xảy ra của dịch.  

- Tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vắc xin trong phòng 

dịch bệnh; khuyến khích, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia 

tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng 

đồng, nhất là đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền, những người muốn lựa chọn vắc 

xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tuyên truyền, giải thích 

“Tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của 

người dân”; khẳng định “Tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả 



 

 

nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ, đúng 

hạn các loại vắc xin được khuyến nghị; cảnh báo về các biến chủng mới của dịch; 

tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, người lao động chăm sóc sức khỏe sau nhiễm 

và tái nhiễm Covid-19. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên trong triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

- Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “Kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát 

dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững”; “Đặt sức khỏe, 

tính mạng của người dân lên trên hết để hành động”; “phòng bệnh hơn chữa bệnh, 

phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

người để vận động tiêm vắc xin cũng như phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch 

bệnh khác”.  

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của 

công nhân, viên chức, người lao động trước diễn biến mới của dịch bệnh; vận động 

cán bộ, đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực chung tay 

phòng, chống dịch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để đẩy lùi dịch 

bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị..... về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới. 

Liên đoàn Lao động Thành Phố đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động Thành Phố theo báo cáo 

định kỳ./. 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi;  

- CT, PCT LĐLĐ TP; 

- Lưu: VT.    

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

          

Hoàng Mạnh Hải 

 

 


		2022-09-07T15:12:56+0700


		2022-09-08T07:55:30+0700


		2022-09-08T07:55:13+0700


		2022-09-08T07:55:13+0700




