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Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đến nay dịch bệnh đã lan rộng ra 

hầu hết các tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra nhiều quốc gia, vùng 

lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có 

vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc 

gần hoặc nước bọt. Trước nguy cơ dịch bệnh này có thể lây lan và bùng phát tại 

Việt Nam, ngày 28/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-

TTg về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra. 

 Thực hiện Công văn số 21/LĐLĐ-TG-NC, ngày 03/2/2020 của Liên đoàn 

lao động tỉnh Nghệ An về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

virus Corona (nCoV) gây ra, Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Kinh tế 

Nghệ An yêu cầu các Tổ công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau đây: 

1. Nắm chắc, tuyên truyền và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/ 01/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 79-CT/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, và công văn số 62/TLĐ ngày 29 / 01/2020 của Đoàn chủ 

tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công văn số 21/LĐLĐ-TG-NC ngày 03/2/2020 của 

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do virut Corona (nCoV) gây ra đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong 

tỉnh. 

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ 

tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Corona gây 

ra, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho 

mọi người trong việc chống dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh, 

không hoang mang, mất bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào việc phòng chống dịch 

của các cơ quan chức năng, của cấp ủy, chính quyền. 



 3.  Nhắc nhở, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tuân thủ thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch: như dùng khẩu trang, không đi đến 

những khu vực nghi có dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống đảm bảo dinh 

dưỡng để nâng cao sức đề kháng của cơ thể…; Tích cực thực hiện có hiệu quả các 

bện pháp phòng chống dịch tại cơ quan và gia đình, thường xuyên làm vệ sinh môi 

trường nơi làm việc, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, 

khi có trường hợp bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ 

quan y tế để được khám và điều trị kịp thời. 

 4. Các cán bộ công đoàn làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền đầy đủ, 

chính xác về dịch bệnh, không để đoàn viên, NLĐ hoang mang, hiểu sai về tình 

hình, đồng thời tích cực phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng, hạn 

chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết 

tiếp xúc với người bệnh phải theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và các cơ quan 

chức năng. 

 5. Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Công đoàn Trường, Phụ trách 

website thường xuyên cập nhật thông tin, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên 

trang website va mesenger của Công đoàn... 
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