
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH  BẮC KẠN 
 

Số:         /LĐLĐ-CTCS 

V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường  

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  

- Các Công đoàn ngành;  

- Các Công đoàn cơ sở trực truộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Các Công đoàn doanh nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 62/TLĐ, ngày 29/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, 

Công văn số 2982-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Công văn 

346/UBND-VXNV, ngày 29/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện như sau: 

1. Nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số 05/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, Tỉnh ủy Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (Các văn 

bản được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động Lao động tỉnh 

tại địa chỉ: congdoanbackan.org.vn) 

2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của đoàn viên, người lao động đối với công tác phòng chống dịch bệnh này. Mỗi 

công đoàn cơ sở, mỗi cán bộ công đoàn phải coi việc phòng chống dịch là nhiệm 

vụ quan trọng, ưu tiên nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạnh cho đoàn viên, người lao 

động, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiêm dịch bệnh này.  

3. Chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan có liên quan của địa 

phương, ngành tích cực triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và 

lây lan của dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình, các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

để đoàn viên, người lao động hiểu và phòng chống dịch bệnh đúng cách. 

4. Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động thực hiện 

các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, nhất là sau khi người 

lao động nghỉ Tết, quay trở lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đầy đủ nước uống, 

nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường làm việc; 



theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các 

trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần 

thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết 

không để dịch lây lan trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

5. Tổ chức quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ công 

đoàn làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch cho gia 

đình và cộng đồng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. 

Cán bộ công đoàn và người lao động khi cần thiết tiếp xúc với người bệnh phải 

đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. 

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai 

thực hiện và kịp thời phản ánh, thông tin, báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh 

(Qua Ban Công tác cơ sở; ĐT: 0209 3875 281). 

 
 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (b/c); 

- Tỉnh ủy Bắc Kạn (b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Các Ban LĐLĐ tỉnh (t/h); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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