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 Bắc Kạn, ngày        tháng 02 năm 2021 

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

- Các Công đoàn ngành;  
- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 có chiều hướng bùng phát, lây lan trên diện 

rộng. Thực hiện Công văn số 1594/TLĐ, ngày 29/01/2021 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp 

cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Công văn số 119-CV/TU ngày 29 tháng 01 

năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, Công văn số 776/MTTQ-BBT, ngày 29/01/2021 

của Ủy ban MTTQ tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, quán 

triệt đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện nghiêm các 

văn bản của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh về phòng, 

chống dịch. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 và chỉ đạo của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 29/01/2021. 

2. Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người nếu không 

thực sự cần thiết. Đối với các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu 

về phòng, chống dịch theo quy định và chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức. 

Thực hiện tốt thông điệp 5 K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không 

tập trung - Khai báo y tế”; yêu cầu đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các 

giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi 
công cộng; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, người có dấu hiệu ốm, sốt phải 

liên hệ với cơ quan y tế gần nhất (hoặc bác sỹ) để được tư vấn và thực hiện các 

biện pháp y tế theo quy định. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, 

chính xác về tình hình và các biện pháp phòng, chống để đoàn viên, CNVCLĐ 
cảnh giác, không hoang mang trước dịch bệnh. Không chia sẻ thông tin chưa 
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chính thức hoặc những nhận định mang tính chủ quan lên các trang mạng xã hội 

để tránh hiểu lầm, hiểu không đúng về tình hình dịch bệnh. Tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, CNVCLĐ không đến vùng có dịch nếu không thực sự cần thiết. 

4. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 cho đoàn 
viên, người lao động theo các nội dung yêu cầu tại Công văn số 702/LĐLĐ-CTCS, 

ngày 23/12/2020 của LĐLĐ tỉnh, đồng thời quán triệt đoàn viên tổ chức đón Tết, 

vui xuân an toàn, tiết kiệm gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19.  

LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện và 

kịp thời phản ánh, thông tin, báo cáo về LĐLĐ tỉnh (Qua Ban Công tác cơ sở; 

ĐT: 0209 3875 281). 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam(b/c); 

- Tỉnh ủy Bắc Kạn(b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Bùi Minh Thanh 
 

 


