
 

            TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN HUYỆN U MINH THƯỢNG 

                          ***                                 

          Số:262-CV/ĐTN-BPTG            U Minh Thượng, ngày10 tháng12 năm 2020 

“V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các  

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”  

 

Kính gửi - Ban Thường vụ các xã Đoàn, Đoàn trường                                              

THPT,  Đoàn cơ sở ; 

     - Ban Chấp hành các Chi Đoàn ngành huyện. 
 

Thực hiện Công Văn số 1014-CV/ĐTN-TG ngày 07/12/2020 của Tỉnh 

đoàn Kiên Giang về việc “tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19”; Công văn số 346-CV/UBND-VP ngày 04/12/2020 của 

UBND huyện U Minh Thượng về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. Ðể tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch gắn với các biện pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và 

ổn định xã hội trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ huyện Đoàn yêu cầu Ban 

Thường vụ các xã Đoàn, Đoàn trường THPT, Đoàn cơ sở, Ban Chấp hành các 

Chi đoàn ngành huyện tập trung, quyết liệt triển khai, chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm 4 “tại chỗ” về phòng, 

chống dịch theo các Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Tỉnh ủy và các văn bản, kế họach của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid – 19 với tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao 

nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm của đồng chí Bí thư các Cơ 

sở đoàn và Đoàn trực thuộc trong việc triển khai các họat động phòng, chống dịch 

Covid - 19. 

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, 

thanh thiếu niên, nhi đồng và người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch đảm bảo theo yêu cầu bằng nhiều hình thức như thông qua Website, trang 

mạng xã hội (Facebook, Fanpage, Zalo…) của cá nhân, đơn vị; tuyên truyền 

bằng xe lưu động; các ấn phẩm như tờ rơi, sổ tay, tài liệu hỏi – đáp; trực quan 

bằng băng gol, khẩu hiệu, pano, áp phích… các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác 

hại của dịch bệnh Covid – 19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn 

biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

3. Duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh và chỉ đạo 

chi đoàn sẵn sàng tham gia làm tình nguyện viên, phối hợp cùng lực lượng chức 

năng ra quân kiểm soát dịch Covid - 19 tại các chốt, trạm kiểm soát, sẵn sàng 

tham gia phục vụ, hỗ trợ tại các điểm cách ly. Đồng thời, phối hợp vận động các 



nguồn lực xã hội hỗ trợ vật tư y tế (khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn, các vật 

dụng khác…), và các nhu yếu phẩm khác cần thiết hỗ trợ các nơi cách ly, vận 

động ủng hộ nguồn lực, đề xuất sáng kiến tham gia phòng chống dịch. 

4. Yêu cầu 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 100% đoàn viên, hội viên thực 

hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI. 

Tiếp tục tổ chức vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người 

cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế 

bằng hình thức phù hợp.  

5. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế; 

chợ, siêu thị, bến xe, bên tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng...; các sự 

kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của ngành Y tế, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp.  

Trên đây là Công văn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Thường vụ huyện Đoàn, đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BTG Tỉnh Đoàn; 

- TT huyện Đoàn; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP, BTG. 
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