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Về việc tháng cao điểm phòng,chống
dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 1132/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 12/01/2022 về
Tháng cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên
đán Nhâm Dần 2022; để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch,
chủ động kiểm soát và khống chế hiệu quả dịch bệnh Covid-19, không để dịch
bệnh bùng phát, lây lan trong đoàn viên, CBNGNLĐ nhất là dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề
nghị các Công đoàn cơ sở triển khai tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, củaTổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch của tỉnh và của Liên đoàn Lao động tỉnh đến đoàn viên,
CBNGNLĐ gương mẫu, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chông dịch
Covid-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; Công điện số
1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 347/TBVPCP ngày 22/12/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 2146/CĐ-BYT
ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế; Công điện số 10-CĐ/TU ngày 13/11/2021, số 11CĐ/TU ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công điện số 10/CĐUBND ngày 16/10/2021, Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/12/2021, Kế
hoạch số 167/KH-UBND ngày 30/11/2021, Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày
30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống dịch và tiêm vắc xin
phòng Covid-19. Nội dung tuyên truyền tập trung cảnh báo nguy cơ dịch bệnh;
trách nhiệm trong phòng, chống dịch và khai báo y tế của mỗi cá nhân, mỗi đơn
vị; thực hiện nghiêm 5K nhất là đeo khẩu trang và không tập trung đông người;
hạn chế tối đa người ra, vào cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, xử lý các trường
hợp nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2; yêu cầu người đến làm việc, cán bộ, nhà giáo,
người lao động tuyệt đối không đến đơn vị khi bản thân là đối tượng nguy cơ; hạn
chế tối đa tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị. Tuyên
truyền về trách nhiệm, tính gương mẫu của đoàn viên, CBNGNLĐ và những biện
pháp, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để
tạo sự lan tỏa; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết tiêm vắc xin phòng
Covid-19 và trách nhiệm của đoàn viên, CBNGNLĐ trong tiêm vắc xin là
“phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.
3. Các công đoàn cơ sở phối hợpthực hiện tổ chức đánh giá mức độ an toàn
với dịch Covid-19 theo các tiêu chí, hướng dẫn của ngành Y tế; xây dựng kế
hoạch chi tiết, cụ thể: để triển khai thực hiện; thường xuyên rà soát, bổ khuyết
hoàn chỉnh Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn và diễn biến dịch bệnh.
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4. Phối hợp rà soát, củng cố, kiện toàn nhằm phát huy vai trò của Tổ Covid19 cộng đồng trong cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày
07/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Tiếp tục phát
động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thái Bình nỗ lực
vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và tuyên truyền,
vận động đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia hưởng ứng Chương trình “01 triệu
sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”
trong các cấp công đoàn.
5. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và của Liên đoàn Lao động tỉnh về công
tác phòng chống dịchCovid-19. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình công tác
phòng chống dịch tại đơn vị; tình hình tư tưởng, đời sống việc làm, tiền lương,
tiền thưởng và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, kịp thời phản
ánh, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành đề nghị các Công đoàn cơ sở nghiêm túc
triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực Công
đoàn ngành./.
Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- BTV, BCH Công đoàn ngành;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: CĐN.

