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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1968/LĐLĐ

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 11 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trong đoàn viên,
CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Thực hiện Công văn số 1889-CV/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy BR-VT
về tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; Công văn số
16857/UBND-VP ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông
báo số 774- TB/TU ngày 03/11/2021 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại cuộc họp ngày
03/11/2021.
Trong thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai quyết liệt, đồng
bộ, tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần
Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, từng bước khôi phục kinh tế theo
nguyên tắc: Thực hiện đồng bộ 03 nhiệm vụ chính yếu là "Phòng, chống dịch Phát triển kinh tế - An dân" và các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, phù
hợp với thực tiễn, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, phục hồi
kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca F0 có chiều hướng tăng cao, đặc biệt
là CNLĐ tại các doanh nghiệp, điều này phản ánh thực tế dịch bệnh trên địa bàn
tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp và xâm nhập sâu trong cộng đồng, Ban Thường
vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung tuyên
truyền một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp
thời, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của tỉnh, đặc biệt là
việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ngày
11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời về thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Quyết định số 4800/QĐ-BYT
của Bộ Y tế và Công văn số 15467/UBND-VP, ngày 15/10/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả,
thống nhất trong toàn tỉnh.
2. Tuyệt đối cảnh giác, không chủ quan, lơ là, xem nhẹ công tác phòng
chống dịch, phải sẵn sàng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch cao hơn
để ứng phó các tình huống phức tạp hơn, không để bị động, bất ngờ, kịp thời
chấn chỉnh các lổ hổng ở các khâu phòng, chống dịch.
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3. Quán triệt, thống nhất nhận thức đến các CĐCS, đoàn viên, CNVCLĐ và
doanh nghiệp phải xác định “phòng, chống dịch tốt là cơ sở để triển khai có
hiệu quả, kịp thời các hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”. Việc
mở cửa kinh tế, hoạt động kinh doanh, du lịch phải tiếp tục thực hiện trên
nguyên tắc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng linh hoạt, an toàn đến đâu
mở cửa đến đó. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu
trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan do lỗi chủ quan.
4. Các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án phòng,
chống dịch tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp các cơ sở
kinh doanh…, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm việc thực hiện không đầy đủ
các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
5. Tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn
viên, CNVCLĐ trong thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nâng
cao cảnh giác với nguồn lây từ bên ngoài, tuyên truyền rộng rãi để đoàn viên,
CNVCLĐ nhận thức, thực hiện nghiêm thông điệp 5K; thông tin kết quả xử lý
các trường hợp vi phạm để cảnh báo người dân thực hiện nghiêm túc.
6. Phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn Covid19”, phản ứng nhanh, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong phòng chống dịch,
sẵn sàng ứng phó khi có ca nhiễm; thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng
chống dịch khi xuất hiện ca nhiễm theo quy định, không để lây lan ra ngoài cộng
đồng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban CĐ phòng chống Covid -19 tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VT, Ban TG&NC.
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