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KẾ HOẠCH
Đ y mạnh tuyên truyền thực hiện các giải pháp cấp bách, phát huy
sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-LĐLĐ ngày 24/8/2021 về “ĐNy mạnh tuyên
truyền thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ban
Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCMxây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung
chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, viên chức, lao động (CBVC-LĐ)
phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tập trung cao nhất công sức, thời gian và ưu
tiên mọi nguồn lực, phấn đấu từ nay đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, Thành phố kiểm soát
được dịch Covid -19; đồng lòng cùng chính quyền Thành phố thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 với mục tiêu cao nhất đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở
về trạng thái “bình thường mới”.
- Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm chính xác, đầy đủ cung cấp những
thông tin tích cực và lan tỏa những hình ảnh hành động nghĩa cử cao đẹp trong cuộc
chiến phòng, chống dịch bệnh.
- Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động bị nhiễm SARSCoV-2, người có hoàn cảnh khó khăn với quyết tâm không để cho người lao động bị
thiếu đói, thiếu lương thực góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội của Thành phố.
II. MỤC TIÊU.
Tuyên truyền cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực
hưởng ứng, ủng hộ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố
và phấn đấu trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 kiểm soát được dịch Covid -19 trên địa bàn

thành phố, theo đó Ban Thường vụ Thành ủy xác định 02 giai đoạn tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, cụ thể:
1. Giai đoạn 1: (từ ngày 15 tháng 8 đến trước ngày 31 tháng 8 năm 2021):
khống chế, kiểm soát được dịch bệnh thông qua thực hiện nghiêm giãn cách, tăng cường
khuyến khích người dân chủ động khai báo y tế, khai báo di biến động dân cư thông qua
phần mềm trước khi có việc cần ra khỏi nhà; F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà, thực hiện
nghiêm hướng dẫn của Sở Y tế, không được tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra
cộng đồng. Tích cực phối hợp trong vận động người dân chấp hành tiêm vắc- xin, tích
cực tham gia bảo vệ, mở rộng vùng xanh.
2. Giai đoạn 2 (từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021): bảo toàn,
ổn định, giữ vững cảnh giác cao và tiếp tục tập trung kiểm soát tình hình dịch bệnh, bảo
đảm giãn cách theo quy định; triển khai sâu rộng phong trào tự quản mở rộng “vùng
xanh”, bảo vệ “ vùng xanh”, thu hẹp “vùng phong tỏa”.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Các hoạt động tuyên truyền:
- Tuyên truyền chính xác, đầy đủ các văn bản cũng như các chính sách hỗ trợ của
Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Nghị quyết 68/NQ-CP của
Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số
09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố,
Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021, 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và các gói hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí
Minh nhằm chăm lo hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Kịp thời
thông tin nhanh về các hoạt động chăm lo để người lao động an tâm đồng hành cùng
Thành phố vượt qua đại dịch.
- Vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động chấp hành nghiêm giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần nâng cao triệt để, bảo
đảm giãn cách giữa “cá nhân với cá nhân”, “gia đình với gia đình”, “ai ở đâu thì ở đó”
không di chuyển khỏi Thành phố nơi cư trú, không tổ chức về quê tự phát từ nay cho
đến hết thời gian giãn cách xã hội (trừ những người được chính quyền cho phép), thực
hiện nghiêm nguyên tắc “5k + vaccine” và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng,
chống dịch Covid-19. Tuyên truyền và vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động

thực hiện tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan có
thNm quyền theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là
trách nhiệm đối với cộng đồng”.
- Cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu chấp hành các giải pháp phòng,
chống dịch Covid-19, nắm chắc và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và
người thân cùng khắc phục khó khăn và chia sẻ với Thành phố trong tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp. Tích cực tham gia cùng lực lượng phòng chống dịch ở địa phương,
nơi cư trú; chấp hành sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống dịch, quan tâm chăm lo đối với đồng nghiệp và gia đình đồng
nghiệp bị nhiễm SARS-CoV-2.
- Tuyên truyền các hoạt động chăm lo của các cấp Công đoàn và tinh thần đoàn kết,
thống nhất, truyền thống tương thân tương ái, nhân văn, nghĩa tình, hỗ trợ giúp đỡ lẫn
nhau của cán bộ, viên chức, người lao động.
- ĐNy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong
cán bộ, viên chức, người lao động để góp phần ổn định quan hệ lao động trước diễn
biến phức tạp của dịch bệnh.
- Kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực
thù địch lợi dụng công tác phòng, chống dịch để thông tin sai sự thất để xuyên tạc,
kích động, chia rẻ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc.
2. Phát huy tinh thần đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, đ y mạnh các hoạt
động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ Thành phố:
- Tập trung công tác chăm lo, hỗ trợ khNn cấp cho đoàn viên Công đoàn,
CBVC-LĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 thông qua các gói hỗ trợ
của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng Nhân dân Thành phố
và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nắm chắc tình hình đời sống sinh hoạt, nhu cầu của đoàn viên, người lao
động trên địa bàn, nhất là tại các khu nhà trọ, khu đông công nhân. Kịp thời chăm lo
hỗ trợ nhu yếu phNm, túi an sinh xã hội, kinh phí thuê phòng trọ…cho đoàn viên
Công đoàn, người lao động gặp khó khăn để họ yên tâm ở lại nơi cư trú trong thời
gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

- Tuyên truyền, lan tỏa các gương điển hình người tốt, việc tốt cơ sở, các mô
hình hiệu quả trong phòng, chống dịch; khen thưởng động viên kịp thời những tập
thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh.
3. Tổ chức tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid- 19, đảm bảo an
toàn trong lao động sản xuất:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên
bản đồ Covid-19”, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh trong hệ thống Công đoàn Thành phố với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an
toàn sản xuất - an toàn phòng dịch” kết hợpphong trào thi đua lao động giỏi, phòng
chống dịch tốt trong cán bộ, viên chức, lao động; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật, các giải pháp tăng cường phòng chống dịch phù hợp điều kiện của đơn vị.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả “Tổ an toàn Covid-19” tuyên truyền cho đoàn viên,
người lao động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, thực hiện quy
định “5K+vaccine”, chủ động khai báo y tế…
4. Phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Mỗi đoàn viên Công đoàn là
một tình nguyện viên - Mỗi Công đoàn cơ sở một chương trình tình nguyện”.Thời
gian thi đua: bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021, trong đó
cao điểm là từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 06 tháng 09 năm 2021 với cácnội dung:
+ Mỗi đoàn viên Công đoàn là một tình nguyện viên gương mẫu, tự giác chấp
hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch; tích cực tuyên truyền, vận động người
thân, gia đình, đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động, người dân trong khu vực
mình cư trú, nơi làm việc chấp hành nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính
phủ, thực hiện thông điệp “5k + vaccine”, tiêm vaccine khi đến lượt, không chờ đợi,
lựa chọn vaccine.
+ Không ra đường khi không có việc cần thiết, thực hiện “ai ở đâu thì ở yên
đó”.
+ ĐNy mạnh việc tuyên truyền những chính sách hỗ trợ, chăm lo cho nhân dân
và người lao động được các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đề ra.
+ Tình nguyện tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương như:
đăng ký tham gia trực chốt “bảo vệ vùng xanh”, hỗ trợ hoạt động các tổ Covid cộng
đồng, hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, đi chợ hộ…đăng ký tham gia với Trung tâm an

sinh xã hội của địa phương nới cư trú trong tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phNm đến
cho người dân…
+ Mỗi Công đoàn cơ sở phấn đấu tổ chức, tham gia 01 chương trình tình
nguyện chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh đNy lùi đại dịch Covid-19; các
Công đoàn cơ sở và Tổ an toàn Covid-19 tại các đơn vị chủ động phối hợp với chinh
quyền đảm bảo các phương án phòng chống dịch.
+ Chủ động tuyên truyền, cổ vũ, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực,
gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19,
đồng thời không chia sẻ, phát tán những thông tin sai sự thật về công tác phòng,
chống dịch Covid-19; Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua theo thNm quyền của đơn vị hoặc đề
nghị LĐLĐ TP, Công đoàn ĐHQG-HCM khen thưởng
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công đoàn ĐHQG-HCM
-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và theo đó tập trung một số nội sung
sau:
- Theo dõi, tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo, hỗ trợ cho CBVC-LĐ, ĐVCĐ
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 theo tinh thần Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày
19/5/2021 và 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
và các gói hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố. Thường xuyên khơi dậy tinh
thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng giúp nhau vượt qua đại dịch trong đội ngũ
CBVC-LĐ.
2. Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc
- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch
với hình thức phù hợp.
- Vận động CBVC-LĐ không đăng tải, chia sẻ các thông tin không chính thống
gây hoang mang trong dư luận, tích cực lan tỏa các thông tin tích cực, các hình ảnh
đẹp về sự nỗ lực quên mình của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và sự nỗ lực,
chung tay của toàn Đảng, toàn dân trong công tác chăm lo cho các hoàn cảnh khó
khăn vượt qua đại dịch
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Trên đây là Kế hoạch ĐNy mạnh tuyên truyền thực hiện các giảải pháp cấp bách,
phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19
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