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Kính gửi: Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

      

Thực hiện Công văn số 1896/TLĐ ngày 28/4/2021 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới; Công văn số 608-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc 

tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện 

thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân theo Công điện ngày 

27/4/2021 của Thường trực Ban Bí thư gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19 và Công điện số 541/QĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển 

khai thực hiện ngay một số nội dung sau đây: 

1. Quán triệt trong hệ thống công đoàn, đoàn viên, người lao động thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Trung ương và của tỉnh. Tuyệt đối không lơ 

là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh trước thềm bầu 

cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động Tháng Công 

nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 để quan tâm, chăm 

lo cho người lao động phù hợp với tình hình thực tế. Coi một trong những nội dung 

hoạt động quan trọng của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh 

nghiệp, khu công nghiệp và nơi tập trung đông công nhân lao động. 

3. Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, chuyên môn 

đồng cấp, người sử dụng lao động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc: 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc 

tại nơi công cộng, nơi làm việc, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các 

phương tiện giao thông công cộng. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở lao động, doanh nghiệp thường xuyên tự 

đánh giá việc thực hiện yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định 
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2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản 

phòng, chống dịch tại cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập 

và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. 

- Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch theo đúng quy định. 

4. Vận động đoàn viên, người lao động cùng tham gia phát hiện, chủ động 

khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, 

kiến nghị xử lý nghiêm theo pháp luật. 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền yêu cầu 5K, chủ trương tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19, tự giác và phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động 

trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Khuyến cáo 

đoàn viên, người lao động hạn chế di chuyển khi không cần thiết và tiếp xúc với 

người xung quanh. 

Đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện và kịp 

thời báo cáo, phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp 

luật) để nắm tình hình báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy 

theo dõi chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Ban Dân vận TU (b/c); 

- Như trên;   
- Lưu VP, Ban CS-PL. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tấn 
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