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Đầu năm 2020, những thông tin về covid-19 làm cho mọi người nao núng và lo 

sợ. Đại dịch covid- 19 tác động ảnh hưởng tiêu cực đến mọi ngóc ngách đời sống: kinh 

tế, văn hóa, xã hội,…trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Đại dịch 

covid- 19 tấn công mạnh mẽ vào “tế bào” của xã hội – đó là gia đình. Hết đợt sóng dữ 

này đến đợt sóng dữ khác. Nhưng Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách đúng 

đắn và kịp thời trong việc ứng phó với dịch covid-19. Ngày 1/4/2020 Thủ tướng Chính 

phủ kí quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch trên toàn quốc. Toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân ta xác định bước vào “cuộc chiến đấu trong thời bình”. Cuộc chiến 

phòng, chống dịch COVID-19 với  tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động là 

“Chống dịch như chống giặc”. Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 đã đưa ra những chiến lược, quyết sách 

đúng đắn cho cộng cuộc phòng, chống đại dịch covid-19. Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã định hướng và tạo niềm tin cho xã hội “siết 

tay” cùng nhau chống dịch. Việt Nam đã đạt được những thành tích vang dội. 

Hàng ngày những thông tin về đại dịch covid- 19 được cập nhật thường xuyên 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng cộng đồng đã “bình tĩnh” đón 

nhận, thực hiện giãn cách ở những địa phương có dịch bệnh. Cùng với các ngành, các 

cấp, thông tin phòng chống đại dịch covid- 19 được các cấp công đoàn tuyên truyền 

sâu rộng đến từng gia đình đoàn viên công đoàn – những tế bào của xã hội. Đã tạo 

thành những bức tường kiên cố cùng nhau chống dịch. Có thể tự hào, tin tưởng khi 

những đứa trẻ học mầm non, tiểu học có thể hiểu thế nào là sự nguy hiểm của covid-

19. Tại sao phải đeo khẩu trang y tế khi ra khỏi nhà? Tại sao phải rửa tay sát khuẩn? 

Tại sao phải thực hiện giãn cách khi đến nơi công cộng?. Cho thấy rằng, gia đình bây 

giờ đã trở thành những “pháo đài” chống dịch covid-19. Khi ý thức người dân được 



nâng cao. Ở mỗi tầng lớp, mỗi người dân đều hiểu vai trò, vị trí của mình. Đặc biệt là 

đội ngũ viên chức, người lao động trong các ngành y tế, quân đội, công an, giáo 

dục,…đã trở thành những chiến sĩ tiên phong trên những tuyến đầu chống dịch covid-19. 

Đến bây giờ, giữa năm 2021 toàn đảng toàn dân, các cấp các ngành vững vàng 

đối mặt ứng phó với đại dịch covid -19. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của các cấp 

công đoàn. Công đoàn đã kịp thời, sâu sát, sát cánh cùng các đoàn viên công đoàn trong 

hoạt động ngăn ngừa đại dịch covid- 19. Sự vững vàng ấy bắt nguồn từ niềm tin vào 

Đảng, vào sự đồng hành của Chính phủ, vào tinh thần “tương thân, tương ái” của người 

Việt Nam. Truyền thống đoàn kết mỗi khi tổ quốc lâm nguy thể hiện rõ trong suốt tiến 

trình lịch sử. Công đoàn giáo dục luôn là tổ chức tiên phong công tác tuyên truyền đoàn 

viên công đoàn hiểu về vai trò, vị trí cùa mình trong công cuộc chống covid-19 như  

“chống giặc”.  

Ngay khi dịch bùng phát, chính quyền và Công đoàn trường Đại học Cần Thơ 

đã có nhiều hoạt động tích cực tuyên truyền công tác phòng chống covid -19 vừa đảm 

bảo hoạt động giảng dạy. Tổ chức triển khai đến từng viên chức, người lao động công 

điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh covid-19; Quyết định 1626/ UBND Tp.Cần Thơ về quyết 

liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn ngày 

11/5/2021; thông báo số 3129/TB—ĐHCT về việc tiếp tục phòng chống dịch covid: 

thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không 

tụ tập, Khai báo y tế); hạn chế tập trung đông người ở những nơi không đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch;…đã mang lại những hiệu quả tích cực. Trường ĐHCT đã phối 

hợp với các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể hướng dẫn cụ thể từng đơn vị thực 

hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo cho công tác dạy và học. Ngoài công tác 

tuyên truyền, Công đoàn trường ĐHCT thể hiện rõ tinh thần “tương thân, tương ái” với 

nhiều hoạt động thiết thực: như hỗ trợ gia đình đoàn viên công đoàn khó khăn trong 

đại dich covid-19; mua khoai lang tím hỗ trợ nông dân, rồi chia sẻ cho các gia đình 

đoàn viên công đoàn trường ĐHCT, thực hiện góp quỹ phòng chống dịch covid-19.  



Hiện nay, cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn trường ĐHCT yên tâm tại nơi 

làm việc, hạnh phúc về nhà với gia đình nhỏ của mình, với pháo đài chống dịch của 

mình. Đó là bệ đỡ tinh thần cho mọi người vượt qua khó khăn của đại dịch covid-19, 

vững tin vào cuộc sống. Tất cả càng tin vào sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính 

Phủ. Các cấp công đoàn nói chung, công đoàn trường ĐHCT đã có những hướng dẫn, 

tuyên truyền, định hướng, hỗ trợ giúp các đoàn viên công đoàn cùng chung tay vượt 

qua đại dịch. Tạo động lực để mọi người tiếp tục hăng hái, thi đua lao động, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ.  

Tại Trung tâm Học liệu (TTHL), trường Đại học Cần Thơ, chính quyền, Công 

đoàn đã thực hiện nhiều biện pháp hướng dẫn phòng chống dịch covid – 19 đến người 

sử dụng TTHL như: Trình chiếu các video Hướng dẫn của Bộ Y tế về cách đeo khẩu 

trang, rửa tay khử khuẩn,…Phát loa ngày 3 lần nhắc nhở về phòng chống dịch covid -

19. Trang bị nước rửa tay khử khuẩn ngay cổng vào TTHL, máy đo thân nhiệt, tuyên 

truyền hướng dẫn người học thực hiện đeo khẩu trang khi vào học tại TTHL, khai báo 

y tế qua mã Q-code đối với khách đến liên hệ công tác. Người học thực hiện ngồi giãn 

cách khi học tập, tại TTHL. Hàng tuần, TTHL thực hiện khử khuẩn, lau dọn khu vực 

học bằng Clorin B. 

 

Hình 1: Sinh viên rửa tay trước khi vàoTTHL 



Cùng nắm tay và vững tin bước qua đại dịch – đó là mong mỏi của chúng ta lúc 

này. Để vượt qua, mỗi gia đình phải là một pháo đài chống dịch. Mỗi người dân, các 

bộ viên chức, đoàn viên công đoàn phải là chiến sĩ quyết tâm “chống dịch như chống 

giặc”. Có như thế đại dịch covid-19 sẽ bị đẩy lùi, cuộc sống sẽ bình yên.  

 

Hình 2: Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại TTHL, trường Đại học Cần Thơ 


