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ĐIỂN HÌNH PHỤ NỮ TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Ngày đăng: 30/09/2021 18:12 

 

Không ai bảo phải làm, không ai kêu để đi, thế mà những ngày qua lại có những 

bông hoa nở rộ trong mùa dịch thông qua những cử chỉ đẹp và hành động đầy ý nghĩa, 

đó là chị Huỳnh Thị Mỹ Lệ hội viên phụ nữ nòng cốt của Hội phụ nữ phường Định 

Hòa - năng nổ, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ. 

  

Trao đổi với chị Nguyễn Thị Liễu được biết từ khi Hội phụ nữ phường triển khai 

đến cán bộ, hội viên phụ nữ phong trào Phụ nữ Thủ Dầu Một “Ứng xử đẹp – Sống nhân 

ái, nghĩa tình” do Hội LHPN thành phố phát động, đặc biệt khi làn sóng dịch bệnh 

COVID-19 lần thứ 4 diễn ra thì cán bộ, hội viên phụ nữ phường đã phát huy tinh thần 

“Sống có trách nhiệm vì cộng đồng”, thực hiện nhiều hành động ý nghĩa, trong đó chị 

Huỳnh Thị Mỹ Lệ là hội viên nòng cốt khu phố, dù biết chống dịch nhiều gian khó, vất 

vả nhưng vẫn tình nguyện liên hệ phường Hội để được tham gia góp sức. Từ đầu mùa 

dịch tới nay, hàng ngày chị sắm vai như những tuyên truyền viên thực thụ hỗ trợ các 

hoạt động như tới từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng 

BLUZONE, ứng dụng NCOVI, phát tờ rơi thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và tuân 

thủ quy tắc 5 K “ Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai 

báo y tế”; hàng tuần phát các phiếu đi chợ, thư mời người dân tham gia thực hiện chiến 

dịch xét nghiệm toàn dân, tiêm vắc xin COVID-19,…Trong chiến dịch xét nghiệm 

nhanh, không ngại nguy hiểm, có  chị còn tình nguyện hóa thân thành “chiến binh 

xanh” hỗ trợ các điểm xét nghiệm tại phường Định Hòa và Hiệp An. 

  

 

  

http://phunubinhduong.org.vn/danh-muc/Guong-phu-nu-tren-cac-linh-vuc/DIEN-HINH-PHU-NU-TICH-CUC-TRONG-CONG-TAC-PHONG-CHONG-DICH-BENH-COVID-19
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Bên cạnh đó, các chị còn tích cực trong công tác vận động hỗ trợ an sinh xã hội 

cho các hộ dân, công nhân, người lao động, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh như: vận động được 10.700.000 đồng tiền mặt, 595 kg gạo, 160 

cái bánh bao, 23 bao chanh, 37 bịch dưa leo, 600 quả trứng vịt, 16 thùng mì, 18 bao 

rau, củ, quả các loại,…. 

  

 

  

Trong cuộc chiến chống lại COVID-19 để đưa cuộc sống của người dân thành 

phố Thủ Dầu Một nói chung và phường Định Hòa nói riêng trở về “trạng thái bình 

thường mới”, không ngại khó, ngại khổ chị bông hoa phụ nữ nòng cốt của Hội phụ nữ 

phường Định Hòa đã và đang tiếp tục nở rộ bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. 
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