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V/v tiêp tic tang ctrông the bin pháp 
phong, chông djch Covid- 19 và chàm 10 Têt cho 

doàn viên, ngirii lao dng 

KInhgiri: 

oc 

Truc tInh hInh djch bnh Covid-19 dang biing phát tai  nhiu dja phi.rong 
trên câ nuUc, thiic hin Thông báo Kt 1un cüa Thu tixng Chinh phü 
Nguyn Xuân Phüc tai  cuc h9p Thu&ng trrc ChInh phü v phông, chng djch 
Covid -19 (Thông báo Kt 1un s 22/TB-\TPCP ngày 30/01/2021 cña Van 
phông ChInh phü), Doãn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj 
các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph trirc thuc Trung uong, các Cong doàn 
ngành trung uo'ng và ti.wng dirong, Cong doàn tng cOng ty trirc thuc Tng 
Lien don tip tic trin khai thiic hin mtt s ni dung sau day: 

1. Thirc hin nghiêm các bin pháp phông chng djch Covid -19 trén co 
sâ chi dao  cüa Thu tung ChInh phi, chInh quyn dja phuong, ngành, thng cOng 
ty; d cao cânh giác, tuyt d& không chü quan Ici là; tip t11c quán trit sâu sc 
phucing châm "chdng djch nhw chng gigc ", thirc hin nghiêm chin 1i.rçc "lay 
phdng djch lam icu tiên, khóa chat nguy cci lay bnh ti'r ben ngoài, khoanh vutng 
dp djch frit dé' a ben trong, chia i hiêu qua ", barn sat tInh hInh cOng nhân 
lao dng d chü dng phi hçp vOi chInh quyn dja phucmg, ngành irng phó vâi 
"lan song mOi" lay nhim nhanh, ct dp djch trit d trong thi gian sam nht. 

2. 0 nhüng ncii phài drng t chüc các hott dng cüa cong doàn nhu: T& 
Sum v.y, Chuyn xc xuãn nghTa tInh, Tm ye nghTa tInh, Phiên chci cOng nhân, 
thäm và tng qua cho nguai lao dng, các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, 
các Cong doàn ngành Trung ucing và tuong throng, Cong doàn tng cong ty trirc 
thuc Tng Lien doàn c.n có hInh thuc phü hqp d chäm lo cho ngithi lao dng 
nhu chuyn tin, qua T& trirc tip dn tn tay ngi.thi lao dng, chuyn khoân... 
dam bào kjp thOi và an toàn tuyt d&. Di vai nhthig dja phiiang dr kin có cac 
dng chI lãnh do Bang, Nhà nuOc tói thäm, dng viên, tng qua cOng nhân lao 
dng, nay vi tInh hInh djch bnh không th thic hin duçic theo 1Ich d kin, các 
dng chI lânh d.o Bang, Nba nuôc uy quyn cho lãnh dao  dja phuong và t 
chirc Cong doàn thay mt trao qua và thãm hôi, dng vien nguai lao dng. 

- Các LDLD tinh, thnh ph trrc thuc Trung ilclng; 
- Các Cong doàn ngành trung 11ong và tuong ducing, 
Cong doàn Tng Cong ty tr1rc thuc Tng Lien doàn. 
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3. Cong doàn các cp chü dng tuyên truyn, 4n dng, kêu gç1 cong 
nhân, viên chirc, lao dng can nhc k5 vic v qué an Tét, nhât là dôi vi nhng 
da bàn no'i di hoc nci dn dang có ngui nhim virus SARS — CoV — 2, nên 
lçra ch9n phucmg an & lai don Tt tai  dja phucing, han  ch di chuyn d gop phn 
cüng câ rnthc kim soát, ngàn ngüa djch bnh lay lan, dam bào sic khOe và vic 
lam bn vüng, lâu dài. 

4. Co k hoach t chüc tham hOi, dng hành, chia sé, t chüc Tt cho 
ngui lao dng di ctr lai  an Tt tai  Ca quan, dja phuang; tham muu, phi hcip 
vâi cp üy, chinh quyn dja phuo'ng và ngt.thi sir dung lao dng d t?o  nguôn 
li..rc, diu kin chäm 10 Tt cho ngui lao dng. 

5. Các ca quan báo chI trong h thng Cong doãn tip tiic tuyên truyn 
cung cp dy dü, chInh xác thông tin v phông chng djch cüa ChInh phU, dja 
phuang, ngành và Tng Lien doàn d ngui lao dng thirc hin, tránh tmnh trng 
nguOi lao dng hoang mang, dua tin không chInh xác trén trang mng xã hi; 
Vn dng doân viên, nguñ lao dng nghiêm tic thirc hin các bin pháp phOng 
chng djch t?i  nai lam vic theo khuyn cáo cüa B Y th. 

Yêu cu các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& các Cong doàn ngành 
trung uang Va tirang dtxcng, Cong doàn tng cong ty trçrc thuc tp trung trin 
khai thtrc hin nghiêm các bin pháp phông chng djch Covid -19 và chàm lo 
Tt cho doàn viên, nguèi lao dng; kp thii báo cáo v Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam qua Ban Quan h Lao dng d nm tInh hInh.I. 

Ncri nhin: 
- Niur trén; 
- Ban Dan van  TW, Ban Tuyên giáo TW; 
-UybanTWMTTQVN; 
- Van phông Chmnh phü, B Y tê; 
- D/c Chü tich TLE) (öé b/c); 
- Các d/e Phó Chü tjch TLD; 
- Các Ban, VP UBKT, VP TLD; 
- Các cci quan báo chi CD; 
- Lru: VT, QHL 
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