
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

   

 Số: 134/CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

V/v tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện 

   giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần  

    Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp,  

                                 Cao đẳng, và đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủỵ và 

Công văn số 2468/UBND-VX ngày 24/7/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành 

phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

 Thực hiện sự chỉ đạo, triển khai của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành 

phố Hồ Chí Minh qua công văn số 585/LĐLĐ-VP ngày 26 tháng 7 năm 2021, 

  Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tất 

cả công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy 

và Ủy ban Nhân dân Thành phố, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể như sau: 

 - Tuyên truyền, giải thích, giải toả thắc mắc trong đoàn viên, nhà giáo, người 

lao động. Kiên quyết phản bác mọi luận điệu sai trái, thông tin xấu độc, các hành vi vi 

phạm, xuyên tạc, chống phá, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. 

 - Phát huy tối đa các kênh thông tin, mạng xã hội, nhóm thông tin từ các cụm 

Công đoàn, tổ an toàn Covid-19 tuyên truyền vận động đoàn viên, nhà giáo, người lao 

động: tuyệt đối chấp hành “người cách người, nhà cách nhà, phòng trọ cách phòng trọ, 

khu trọ cách khu trọ”, các biện pháp phòng dịch tại chỗ và của mỗi cá nhân. Tuyệt đối 

chấp hành mệnh lệnh của chính quyền, lực lượng chức năng, mọi hành vi chống đối, cản 

trở sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật. 

 - Tăng tốc thực hiện các nội dung chăm lo, hỗ trợ đã có quy định của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố và thông tin của Công 

đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. 

 - Duy trì thường xuyên, liên tục thông tin tình trạng đời sống của đoàn viên, 

nhà giáo, người lao động; nắm bắt tình hình và xử lý hoặc báo cáo, đề xuất ngay về 

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Ban Chỉ đạo địa phương, 

tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đoàn viên, nhà giáo, người lao động bị thiếu lương 

thực, thực phẩm.  

 - Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố nỗ lực bằng mọi biện 

pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của công đoàn cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

vào thời điểm này với sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao để hỗ trợ kịp thời. 

 - Các đơn vị phải đảm bảo đến mức cao nhất an toàn cho đội ngũ cán bộ công 
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đoàn khi tham gia công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thời 

gian cao điểm toàn Thành phố tăng cường mạnh mẽ công tác phòng, chống dịch. 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố yêu cầu các cấp công 

đoàn, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm tinh thần công văn này./. 

 

 
 

-  .  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- BTV, VP.LĐLĐTP “để b/c”; 

- Đảng ủy, BGĐ Sở GD&ĐT “để b/c”; 

- BTV,BCH.CĐGDTP  “để biết”; 

- Lưu VT.CĐGDTP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  
 

(Đã ký) 
 

 

Nguyễn Thị Gái 


