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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  

 

Số: 52/CĐN 

       V/v tiếp tục tăng cường biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

Công đoàn cơ sở trực thuộc.  

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số 

ca mắc bệnh tăng trong những ngày gần đây và có nguy cơ lây lan rộng trong 

cộng đồng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân. Để chủ động phòng, 

chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, 

an toàn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) và học sinh, sinh 

viên (HSSV) trong dịp chuẩn bị thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng 

năm 2020, Công đoàn ngành đề nghị Công đoàn các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau đây: 

1. Phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục tuyên truyền, truyền 

thông đến CBNGNLĐ và HSSV về mức nguy hiểm của dịch Covid – 19 tiếp 

tục xảy ra ở một số địa phương. Mỗi cấp công đoàn, và mỗi cán bộ công 

đoàn là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho CBNGNLĐ và 

HSSV, cho cơ quan, đơn vị, gia đình và công đồng, hạn chế các hoạt động 

nhiều người tham gia, đặc biệt là các hoạt động tham quan du lịch tại nơi 

đang có nguy cơ dịch bệnh xảy ra.  

2. Trong thời điểm tập trung công tác thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh 

đại học, cao đẳng năm 2020, công tác phòng chống dịch Covid – 19 cần phải 

được quan tâm, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và nắm bắt tình 

hình sức khỏe của CBNGNLĐ, HSSV, phát hiện kịp thời các trường hợp có 

nguy cơ, mắc bệnh thông báo cho cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý 

kịp thời. Tập trung thực hiện tốt các yêu cầu của ngành Giáo dục về công tác 

phòng chống dịch Covid – 19 trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020.  

3. Tuyên truyền đến đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn, khuyến cáo của Ngành Y 

tế được đãng tải trên các phương tiện thông tin chính thức. Tuyên truyền 
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CBNGNLĐ và HSSV tiếp cận thông tin chính thức, tránh hiện tượng tâm lý 

lo lắng thái quá, tránh những thông tin giả mạo gây hoang mang tư tưởng, 

đồng thời chủ động nắm tình hình, tư tưởng của CBNGNLĐ trong đơn vị, 

không bình luận trái chiều trên mạng xã hội. 

4. Thường xuyên truy cập, hướng dẫn đoàn viên truy cập, theo dõi 

thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch được chia 

sẻ, đăng tải trên website, zalo, facebook của Công đoàn ngành Giáo dục Lâm 

Đồng… 

Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 có diễn biến phức tạp, Công 

đoàn ngành yêu cầu các Công đoàn cơ sở nâng cao vai trò của tổ chức công 

đoàn chủ động, tích cực cập nhật và quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo của 

cấp trên, của ngành Giáo dục nhằm đảm bảo an toàn cho CBNGNLĐ, HSSV. 

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị báo cáo ngay những trường hợp đột 

xuất, bất thường về Công đoàn ngành để được hướng dẫn giải quyết./ 

 

             Nơi nhận: 

            - Như trên; 
            - LĐLĐ tỉnh; 

           - Sở GDĐT; 

           - LĐLĐ huyện, thành phố; 

           - Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

           - Đơn vị, trường học trực thuộc Sở; 

           - UV BCH CĐGD tỉnh; 

           - UV UBKT CĐGD tỉnh; 

           - Website CĐGD tỉnh; 

           - Lưu: CĐN.  
 

 

 

 
 


