
TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
VIT NAM Dc  1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 5 lYLE) Ha Ni, ngàyAL tháng 01 nám 2021 
V/v trin khai Clii thj s O1/CT-TTg 

v tang c.rmg phàng, chông dch 
Covid-19 

KInhg: 

- LDLD tinh, thành ph tnrc thuc Trung ucmg; 
- Cong doãn nganh Trung uccng; 
- Cong doân Tong Cong ty trrc thuc Tong Lien doãn. 

Hin nay, djch bnh Covid-19 vn dang din bin phüc tp vài tc d lay 
lan nhanh trén din rng ti nhiu nu&c trên th giâi, mi ngày có them khoãng 
600 ngh'm ca mc mth và khoãng 6 ngMn ngizè'i tü vong. Dc bit dã xut hin 
chüng vi rat mth có khâ nàng lay lan m.nh hm vi rut SARS-CoV-2 tai  38 quc 
gia; nhiu nithc dâ phãi áp diing áp dimg các bin pháp mnh, tái phong tôa d 
phông, chng djch. O trong nuàc, nguy cci xâm nhp và lay lan vn rt cao, nht 
là tr các trtxông hçip nhp cãnh tü các nuâc djch bnh dang büng phát và nhp 
cãnh trái phép không di.rçrc kim soát qua du&ng môn, li m&... Trong cong 
dng vn can tInh trng chü quan, lc là, không thc hin nghiêm tue các bin 
pháp phông, cMng djch. 

Trin khai Diên ngày 05/01/2021 cüa Thu&ng tnrc Ban BI thu và Chi thj 
s O1ICT-TTg ngày 05/01/2021 cüa. Thu tLiàng ChInh phü v thng c.thng cong 
tác phông, chng djch d bão ye t& nht an toàn sue khóe, tinh mng nhân dan, 
bâo dam don T& Nguyen dan Tan Siru an toàn, vui ttrcii, Doãn Chü tjch Tng 
Lien doãn Lao dng Vit Nam d nghj Lien doàn Lao ctng các tinh, thành ph& 
Cong ngàirung ucYng, Cong doãn Thng Cong ty trijc thuc Tng Lien 
doâithnit'fi haithirc hin mt s6 ni dung sau: 

1: Tiêp tiic day mnh cô11g4ác thông tin, tuyên truyên ye din bin tInh 
hinh djch bnh và các nguy co lay nhim trong doàn viên, nguii lao dng tránh 
tinh tr?nh lo' là, mt cãnh giác trong phOng, cMng djch Covid-19. 

2. Vn dng doãn vien, ngtrri lao dng chü dng phát hin, khai báo v 
các tru&ng hçp nh.p cãnh trái phép d phãn ánh cho eo quan chuc nng xü l 
nghiêm ngi.thi vi phm. Tuyên truy&n, vn dng doàn viên, ngu?ii.lao dung thc 
hin vic deo khu trang tai  noi cong cong,  chp hành các quy djnh v each ly 
tp trung và theo dôi y t sau each ly tp trung theo yêu cu cüa cci quan chüc 
näng. 
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3. Khi t chüc các hot dng, sr kin tp trung dông ngirôi nhi.r: Tt sum 
vay, thäm và tng qua doàn viên, nguci lao dng, dua don cong nhãn v quê an 
Tk.. phâi tuàn thñ yeu cu, hithng d.n cüa cp üy, chInh quyn dja phucTng Va 
Co quan y t v phOng, cMng djch. Co các kjch bàn, phuong an l'rng phó ye cong 
tác an toàn, v sinh lao dng, phOng chng dch d bâo dam an toàn tuyt di 
cho doàn vien, ngu&i lao dng khi tham gia các hot dng do cong doàn t chüc. 

4. Tang cuing ph& hqp kim tra, giám sat doanh nghip trong vic thc 
hin các bin pháp phOng, chng djch ti các co quan, don v, doành nghip, k) 
thc xá, khu nhà tr9, nhà a cong nhàn d ctánh giá nguy cci lay nhim djch bnh 
và d xut vói ngu?i sr diing lao dng co k hoach bão v sirc khOe, an toàn cho 
nguôi lao dng. 

5. Các co quan báo chI trong h thng Cong doàn nhu: báo Lao dng, 
Ngithi lao dông, Website, Fanpage... tip ttic thng cumg thông tin, tuyên truyn 
v tInh hInh và nguy Co djch bnh, khuyn cáo doàn viên, ngithi lao dng d cao 
cãnh giác, thrc hin t6t vic deo kh.0 trang noi cong cong, hn ch ti tp dông 
ngi.rii, chñ dng phát hin, thông báo cho cci quan chüc nang v các tnthng hçip 
nh.p cãnh trái phép, vi phm quy djnh trong phông, chng djch. 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu c.0 cOng doàn 
các cp chü dng t chüc thi,rc hin nghiêm tue Cong v.n nay và COng van s 
1447/TLD ngày 28/12/2020 d dam bâo cho ngu&i lao dng don Tt an toàn. 
M9i thông tin, phãn ánh gui v Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Ban 
Quan h Lao dng: DT: 024.3942.5450, s may lé 141 ho.c s 0904489048) d 
ducic h trçi, giâi quyk/ 

Nci nhn: 
-Nhutrén; 
-BanDânvnTW; 
- Ban Tuyên giáo TW; 
- Van phông TW Dãng; (dê b/c) 
- Van phông ChInh phü; 
- U' ban TW MTFQVN; 
- D/c Chü tjch TLD (d b/c); 
- Ban Chi dao  QG v phông, chng djch 
Covid-19, B Y t (d bitt); 
- Cac Ban, dcin v lrirc thuçc TLD (de t/h); 
- Luu: VT, QHLD. 
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