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V/v tăng cường công tác chuyển hướng chiến 

lược phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn,  

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

Quảng Trị, ngày 26 tháng 11 năm 2021 

  

 

 Kính gửi:  

- Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố; 

- Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

- Các công đoàn khối trực thuộc trung ương.  
 

Thực hiện công văn số 158-CV/BDVTU, ngày 11/11/2021 của Ban Dân vận 

Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác dân vận trong tình hình chuyển hướng chiến lược 

phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; Công văn số 5638/UBND-VX, ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung trọng 

tâm như sau:  

 1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ 

về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban 

hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP và 

các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP theo từng cấp độ nhằm nâng 

cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19.  

2. Căn cứ vào phương án chống dịch của tỉnh và tình hình thực tế, các cấp công 

đoàn chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch và các 

phương án cụ thể trong thực hiện chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; thực hiện 

phương châm “4 tại chỗ + 5K + vắc xin + công nghệ”, triển khai công tác phòng, 

chống dịch theo từng cấp độ dịch, không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh; các 

đơn vị doanh nghiệp đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn, tạo điều kiện khôi phục 

sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.  



 

 

 3. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch ngay tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy vai trò tự quản trong việc phát hiện và thông 

báo kịp thời cho chính quyền địa phương về những trường hợp không tuân thủ biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định, khai báo y tế không trung thực...; tham gia hỗ 

trợ các đơn vị trong công tác phòng chống dịch, nhất là hỗ trợ các tổ sàng lọc xét 

nghiệm và truy vết, tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đảm bảo nhanh, an toàn, đúng quy định. 

4. Các cấp công đoàn tích cực tham gia với cấp ủy, phối hợp với chính quyền 

địa phương, thực hiện công tác chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đóng 

góp cho người dân, các địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19. Phối hợp các ngành liên quan rà soát việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, 

ngày 1/7/2021 của Chính phủ “Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”, Nghị quyết 116/NQ-CP, 

ngày 24/9/2021 của Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp”. 

5. Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động sử 

dụng nền tảng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

như: khai báo y tế trên ứng dụng PC- Covid, thực hiện quét mã QR... chủ động thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn COVID-19, thường xuyên đánh giá, cập nhật 

diễn biến dịch bệnh.  

6. Phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn các tổ chức, cá 

nhân đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc gây khó khăn cho công tác 

phòng, chống dịch. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc 

triển khai thực hiện và báo cáo kết quả trong báo cáo định kỳ hàng tháng về Liên đoàn 

Lao động tỉnh./.     

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, CTCS.                                                                    

TM.BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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