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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:128/CĐ-ĐHQG 
V/v 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 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25tháng 8 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:                             Các Công đoàn cơ sở 

 

Thực hiện công văn số 705/LĐLĐ-CSPL ngày 24/8/2021 của Liên đoàn lao dộng 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai cụ thể như sau:  
I. Thời gian thi đua: bắt đầu từ ngày 23/8 đến hết ngày 15/9/2021, trong đó cao 

điểm là từ 23/8 đến 06/09/2021. 
II. Nội dung thi đua: 

1- 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.  

2- Không ra đường khi không có việc cần thiết, thực hiện “ai ở đâu thì ở yên đó”.  
3- 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.  
4- 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… 

5- 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.  

6-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 Công đoàn ĐHQG-HCM 
khen thưởng (hình thức đề nghị: khen thưởng đột xuất). 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc 
nhanh chóng triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung công văn này. Trong quá trình thực 



hiện, nếu có vướng mắc, liên h
dẫn, hỗ trợ. 

  Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 
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HCM để được hướng 


