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Các Đội hình Thanh niên tình nguyện sẵn sàng thực hiện  

các nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp (đã có các ca 

dương tính với Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương) và để thực hiện nghiêm túc ý 

kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc quán triệt 

chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 

- 19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhanh chóng xây dựng Kế hoạch triển khai các 

nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Đặc biệt các Đội hình Thanh niên tình nguyện đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng tham gia ứng phó với mọi tình huống 

dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tại địa phương, đơn vị nhanh chóng được thành lập các cấp bộ Đoàn triển 

khai thành lập. 

  

 

  

 Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, ngay từ khi phát 

hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn, đơn vị Huyện Đoàn Phú Giáo và Thành 

Đoàn Thủ Dầu Một đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công 

tác phòng chống dịch bằng nhiều hình thức, đúng tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”. Theo đó nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Huyện Phú Giáo đã tình nguyện 

xin tham gia công tác phòng chống dịch; đồng loạt các cơ sở Đoàn phối hợp sử dụng 

loa di động để tuyên truyền đến từng ngõ xóm, về phòng chống dịch bệnh Covid-19 

với thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo 

y tế”; ... Đặc biệt đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã thành lập 14 đội hình Đội hình 

Thanh niên tình nguyện đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ tham gia phòng, 

chống dịch bệnh; sẵn sàng tham gia ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh theo chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa 
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phương, đơn vị. Mỗi đội hình với khoảng 10 – 12 thành viên, bao gồm: 01 đội hình cấp 

huyện; 01 đội hình hỗ trợ khu cách ly; 01 đội hình hỗ trợ khu có dịch (Ấp Cà Na, xã 

An Bình) và 11 đội hình cấp xã. Còn tại Thành phố Thủ Dầu Một đã thành lập 01 đội 

hình phản ứng nhanh tại phương Phú Hòa và chỉ đạo các đơn vị còn lại khẩn trương 

thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương, sẵn sàng mọi lúc, mọi 

nơi. 

  

 

  

Huyện đoàn Phú Giáo đã thành lập 14 Đội hình Thanh niên tình nguyện đi đầu 

trong việc thực hiện các nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng tham gia 

ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị 
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Các bạn sinh viên Đại học Thủ Dầu Một nghiêm túc có mặt tại trường sẵn sàng  

chờ xe đến đưa về khu cách ly 

 

  Song song đó, trên các mạng xã hội, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội toàn tỉnh đã tập 

trung đồng loạt đẩy mạnh chia sẻ các thông tin tuyên truyền, các video, ấn phẩm phòng 

chống dịch bệnh, cài đặt ứng dụng Bluezone; đặc biệt các thông báo, các bài viết kêu 

gọi các đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân có liên quan đến các ca nhiễm nhanh 
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chóng đến các cơ sở y tế gần nhất thực hiện khai báo y tế;... Bên cạnh đó, nhiều nơi 

thực hiện một số cách làm lan tỏa như: Tổ chức Họp trực tuyến; tổ chức thăm, tặng quà 

động viên đội hình tình nguyện viên trực chốt cách ly tại điểm phường; tổ chức các đội 

thanh niên tình nguyện tiến hành dọn dẹp để chuẩn bị địa điểm sẵn sàng phục vụ việc 

cách ly y tế; tổ chức cập nhật thông tin sinh viên trực tuyến tại các điểm bị phong tỏa 

để trường có biện pháp hỗ trợ phù hợp; tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động 

công nhân ở lại Bình Dương đón Tết, … 

  

 

   

 

 Thành đoàn Thủ Dầu Một tổ chức thăm các đội hình thực hiện nhiệm vụ  

tại các khu cách ly 
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Tại Dĩ An, các cơ sở Đoàn sử dụng loa di động để tuyên truyền người dân các biện  

pháp phòng chống dịch bệnh tại các khu phố, các phường 
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Đội thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh Thành phố Thuận An cùng các bạn đoàn viên 

thanh niên các xã phường tiến hành dọn dẹp ký túc xá trường Cao Đẳng nghề Việt Nam Singapore 

để chuẩn bị địa điểm sẵn sàng phục vụ việc cách ly y tế 
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Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức thống kê sinh viên trực tuyến nhằm  

hỗ trợ sinh viên Trường hiện đang cư trú trong khu vực bị phong tỏa 

  

 

 Đoàn phường Phú Lợi tổ chức Họp online triển khai công tác và vận động tham gia  

Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích phòng chống dịch 

 

Được biết, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã nhanh chóng xây dựng và ban hành kế 

hoạch chỉ đạo các đơn vị thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện ngay 

trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh với các nội dung: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, 

quán triệt tới các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân 

dân về các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, biện pháp phòng, chống dịch trong 
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tình hình mới của Đảng, Chính phủ cũng như của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương; chủ động ở mức cao nhất để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang. Đẩy mạnh công tác phổ biến, 

nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong bảo vệ, nâng cao sức 

khỏe và phòng, chống dịch nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu. Vận động đoàn 

viên, thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống 

dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế; đảm bảo thực hiện khai báo y tế theo quy định. 

Chủ động thành lập các Đội hình Thanh niên tình nguyện đi đầu trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh; sẵn sàng tham gia ứng phó với mọi 

tình huống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, vận động, hướng dẫn đoàn 

viên, thanh niên và nhân dân chủ động khai báo y tế trực tuyến qua ứng dụng BlueZone 

hoặc trực tiếp khai báo tại các Trung tâm y tế, Trạm y tế của các xã, phường, thị trấn 

trong toàn tỉnh. 

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; dừng các hoạt 

động Đoàn, Hội, Đội tập trung đông người đến khi có văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

tỉnh; chuyển các hoạt động (nếu cần thiết) theo hình thức trực tuyến phù hợp với điều 

kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy và chịu trách nhiệm người đứng 

đầu; tiếp tục triển khai các hoạt động kêu gọi, vận động các nguồn lực từ các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tại địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm lo 

tốt cho đoàn viên, thanh niên, nhân dân gặp khó khăn bởi dịch. 

Đặc biệt đối với các địa phương, đơn vị hiện đang có dịch bệnh (thành phố Thủ 

Dầu Một, huyện Phú Giáo, trường Đại học Thủ Dầu Một) thường xuyên xin ý kiến chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền để phối hợp cùng các ngành tại địa phương, cơ quan, đơn 

vị triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó 

khăn đang bị cách ly và những đối tượng không có điều kiện về quê đón Tết; đồng thời, 

quán triệt đến toàn bộ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi của điạ 

phương, đơn vị không di chuyển ra khỏi nơi cư trú nếu không cần thiết và phối hợp 

chặt chẽ chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng 

quy định; … 

Đúng theo tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi nhà, thôn bản là một 

pháo đài” trên mặt trận chống dịch Covid-19, thanh niên Bình Dương sẽ kiên cường 

chống dịch, quyết tâm cùng toàn tỉnh và cả nước chiến thắng đại dịch bệnh Covid-19. 

  

Minh Hằng – Thành Lâm (Ảnh CTV) 

http://tuoitrebinhduong.vn/ 


