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Kính gửi: Các cấp Công đoàn thành phố 
 

 

Hiện nay, đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho 
gà,... số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những tuần gần 
đây, dự báo số mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà ... thời gian tới tiếp 
tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng. Tình hình dịch COVID-19 đến nay 
được kiểm soát và chuyển sang trạng thái bình thường mới; tuy nhiên, biến thể 
BA.4 và BA.5 của chủng Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam, các biến thể mới có 
thể dễ lây lan hơn và có thể gây ra bệnh nặng hơn. Để tăng cường bảo vệ sức khỏe 
đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 
động thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tập trung vào 1 số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện những nội dung chỉ đạo của Chính 
phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch, công tác 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân 
miệng, sởi, ho gà,...; vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động đi đầu, gương mẫu trong việc tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 và các 
vắc xin phòng bệnh khác. 

2. Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin truyền thông về vai trò, lợi ích của 
vắc xin COVID-19 với phòng, chống dịch để cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng kịp thời, đầy đủ; chia sẻ rộng rãi thông 
báo về địa điểm, thời gian, hệ thống điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 
bàn quận, huyện hay tại bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất; 
tuyên truyền lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 rộng rãi trên trang thông 
tin điện tử, fanpage, mạng xã hội… 

3. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động cung cấp thông tin, tuyên 
truyền về các khuyến cáo của cơ quan y tế, về sự cần thiết của tiêm vắc xin trong 
công tác phòng dịch bệnh; phát hiện và phản ảnh kịp thời với chính quyền đồng 
cấp, với Công đoàn Thành phố về các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến 
vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả nội dung trên. 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TGNC.                                                                                                                    

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

Đinh Thị Thanh Hà 
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