
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

        Số:         /LĐLĐ- TGNC                                         Nghệ An, ngày     tháng 9 năm 2021 
                Đôn đốc tuyên truyền phòng, chống  

                 dịch Covid-19 trong giai đoạn mới 

 

   

  Kính gửi:   

    - Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị;  

    - Các Công đoàn ngành; 

    - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.    

   

 

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã từng bước 

được kìm giữ và chuyển dần sang trạng thái bình thường mới. Trước diễn biến rất 

phức tạp, khó lường của dịch bệnh để giữ vững thành quả phòng, chống dịch 

Covid-19, bảo đảm các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình 

thường mới; thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các 

cấp công đoàn cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của cấp ủy đảng và Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19, đặc biệt là Kế hoạch số 53/KH-LĐLĐ ngày 6/8/2021 của 

LĐLĐ tỉnh về Ứng phó với các cấp độ dịch bệnh Covid- 19 tại khu vực doanh 

nghiệp trong các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Hướng dẫn số 24/HD-

LĐLĐ, ngày 11/08/2021 của LĐLĐ tỉnh về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên 

chức, người lao động; Hướng dẫn số 25/HD-LĐLĐ, ngày 26/08/2021 của LĐLĐ 

tỉnh về tăng cường thông tin, tuyên truyền PC dịch COVID-19 và chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

2.  Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, người 

lao động việc thực hiện chế độ chính sách như: Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-Ttg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ Người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hướng dẫn 

số 26/HD-LĐLĐ ngày 7/9/2021 của LĐLĐ tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định 

3022/QĐ -TLĐ ngày 9/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4…. 
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3. Chủ động nắm bắt thông tin, dư luận, các khó khăn, vướng mắc, tâm tư, 

nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là các đơn vị, doanh nghiệp thực 

hiện sản xuất "3 tại chỗ", “1 cung đường 2 điểm đến”... để kịp thời phản ánh, kiến 

nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các đơn vị 

liên quan và Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.   

4. Thường xuyên cập nhật thông tin, đặc biệt là các chủ trương của lãnh đạo 

tỉnh về chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch về tận cơ 

sở để thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Phối hợp với hệ thống chính trị địa 

phương triển khai nghiêm túc, kịp thời, khoa học các biện pháp tuyên truyền 

phòng, chống dịch để đoàn viên, người lao động  thực hiện và duy trì bền vững 

trạng thái bình thường mới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền để người lao động chấp hành nghiêm túc các 

phương án phòng, chống dịch Covid-19, nhất là: 

- Tuyên truyền về các phương án tổ chức các hoạt động lao động, sản xuất, 

giao thông, đi lại, thực hiện các phương án, giải pháp bảo đảm giãn cách an toàn 

tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, khu 

vực công cộng. 

- Tuyên truyền về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, 

việc thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng hàng hóa, sản phẩm giữa các 

huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông 

suốt, giá cả ổn định, tránh gây khó khăn ùn tắc giao thương và đứt gãy chuỗi cung 

ứng... 

- Tuyên truyền, phát huy vai trò của tổ An toàn Covid-19 trong các nhà mày, 

công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để theo dõi, kiểm soát, quản lý 

chặt các khu vực, đối tượng có nguy cơ bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng, xây 

dựng mỗi công đoàn cơ sở là một pháo đài phòng, chống dịch, giữ vững lan tỏa 

vùng xanh, vùng an toàn để bảo đảm sản xuất, kinh doanh và hoạt động an sinh xã 

hội.  

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa 

dạng, phong phú qua báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội nghị, sinh hoạt chuyên 

đề... sử dụng, phát huy các phương tiện tuyên truyền như: bản thông báo nội bộ, 

cổng thông tin điện tử, loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, các nhóm Zalo, 

Messenger... của tổ chức công đoàn... để đoàn viên, người lao động được tiếp cận 

sớm nhất nguồn thông tin và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 . 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn viên tích cực hưởng ứng 

phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, 

quyết tâm, chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tổng hợp các mô hình hay, hiệu quả 

trong phòng, chống dịch Covid-19 gắn với duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh 

ở cơ sở; hoạt động thăm, tặng quà giúp đỡ CNLĐ bị F0, F1, F2 có hoàn cảnh khó 
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khăn, công nhân, lao động làm việc theo phương án 3 tại chỗ, lực lượng tham gia 

tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 để tuyên truyền nhân rộng trong toàn tỉnh. 

Tăng thời lượng các tin, bài, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực sự lan 

tỏa các phong trào, mô hình giữ vững trạng thái bình thường mới, lan tỏa "vùng 

xanh", xóa tan "vùng đỏ".  

 

           TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:          PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như kính gửi;    

- Tổng LĐLĐ VN (để bc); 

- Ban TG, DV Tỉnh ủy (để bc);         

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để chỉ đạo); 

- Các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh (để p/h th.hiện); 

- Lưu VT, TGNC.                                                                             Nguyễn Thị Thu Nhi                                            
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