
TONG LIEN BOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc  

' A. S P - 

So: 1918/TLD HaNcn, ngay6thang5nam 2021 

V/v chü dng, quyt lit trong cong tác 

phông, chông dich  Covid-19 

KInh giri: 
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- Cac Lien doan Lao dçng trnh, thanh pho; 

- Các Cong doàn ngành trung uang và tuong throng; 

Cong doàn Tng cong ty trirc thuOc  Tng Lien doàn. 

A S S A P A • . h , 
Hiçn nay, tinh hrnh d1ch bçnh Covid -19 trong ntrac dang dien bien rat phuc 

tap, con s6 ca bnh tang len mi ngày tai  cac dja phuong; nguy co büng phát djch 

trong cong nhân lao dung, tai  cac phân xuOng, nhà may, khu cong nghip là hoàn 
S P 9 f p A 

toan co the xay ra vrn muc dQ nguy hiem cao. 

D bâov sic khóe ngu?yi lao dung, an toàn san xuât và cOngtác bu cir di 

bieu Quoc hQl khoa XV va dai  bieu HQ1 dong than dan cac cap nhiem ky 2021 — 

2026; th%rc hin nghiêm các chi dao  cüa Ban BI thtr, ChInh phi:i, Thu tu1ng ChInh 

phü, Ban Chi dao  quc gia phông, chng djch Covid -1 9, Doàn Chü tjch T&ig Lien 

doan Lao dung Vit Nam yeu cau cac Lien doan Lao dçng tinh, thanh pho, Cong 

doàn ngành trung uong và tucmg throng, Cong doàn Tang cong ty tWc  thuOc T6ng 
• A S A A A A 

Lien doan trien khai thirc hiçn mt so nçi dung sau day: 

1. Tip tiic quán trit cac chi do cüa Tng Lien doàn Lao dung Vit Nam tai 
A - P. S .9. - S A S 

Cong van so 1896/TLD ngay 28/4/202 1 ye viçc tang cuong th%rc hien phong, chong 
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dch bçnh Covid-19 trong tmh hinh mm. Tuyct doi khong lo la, chu quan, mat canh 

giác, thiêu trách nhim trong cong tác phông, chong djch; can có each tiêp cn móri, 

ti.r trn!rng, quan dim chi dao  miii trong phông, chng djch; toàn h thng c.n nãng 

cao müc cánh giác, chU dng và quyt lit hon trong phông, chng djch. 

2. Tuyên tmyn, vn dng doãn viên, ngutYi lao dng yen tam san xut, 

không chü quan, 1 là nhung cfng không qua hoang mang, lo sçi, mt bInh tinh 

trithc din biên mài cüa djch bnh. O nhUng ncñ dA có ngu1i bj ducmg tInh vói 

Sars-Covi-2, cn htn ch tâi müc cao nh.t vic tham gia các s1r kin và hoat dung 

ccng dong; thirc hien nghiem quy dnh 5K, that la viçc bat bu9c deo khau trang khi 

ra khOi nhà va yêu cu khai báo y t; thông báo cho chinh quyn v các truông hçip 

nhp cãnh trái phép, ngu?ii nghi mc bnh hoc di v tü yang djch; thông báo cho 

co s& y t g.n that khi cá nhân có d.0 hiu nghi m&c djch beth. 

3. Cong doàn phi hcip v&i nguñ sr dicing lao dng tip tiic trin khai nghiêm 

tac, quyêt lit các bin pháp phàng, chng djch, xây drng phuong an xr 1 tInh 

hu6ng nu có ca duong tInh vci Sars-Covi-2 tai  doanh nghip. Noi nào có doàn 
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vien, nguii lao dung bj nhim Sars-Covi-2, nai do ngithi dirng du t chirc Cong 

doan có trách nhim. 

4. Nhüng noi, nhUng doanh nghip có chuyên gia nuâc ngoài, Cong doàn 

phi hçip v&i ngz?i sü d%ing lao dng kin nghj, yêu cu chuyên gia thirc hin dung 

cac quy dnh ye phong, chong dch Covid-19, that la quy dpih ye thai gian cach ly 

tai dja dim cách ly tp trung cing nhu each ly tai  nhà. Không qua lo lang, k' thj, 

ty chay chuyên gia ntric ngoài, ding thai thc hin t& các bin pháp phông, 

chng djch khi tip xüc. Khi cac diu kin an toàn, không d mt b ph.nngui lao 

dung lay ca co dch de ngi.rng vice, anh huang den hoat d9ng san xuat, krnh doanh 

cüa doanh nghip và thu nhp cüa ngi.ràri lao dung. 

5. Han ch và hoAn (d6i vOi nai dA Co ngx1i disang tInh hoc nghi nhim 

Sars-Covi-2) t6 chüc eác sir kin, hoat dung tp trung dông ngthi không can thiêt, 

tang cung lam vic va t6 chirc các hoat  dng trirc tuyn, tr xa. 

6.Trong th&i gian tir nay dn ngay b.0 cr dai  biu Quc hi khóa XV và dai 

bieu Hçi dong than dan cac cap thiçm ky 2021 — 2026, cac cap cong doan phoi 
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hçip vai ngucn su diing lao d9ng va chinh quyen da phuang tnen khai dong bp cac 

giâi pháp, sam n djnh tmnh hInh, tao  diu kiin thun iqi d cü tn là doàn viên, 

ngithi lao dngtharn gia bu ci theo quy djth theo quy djnh, gop phn cüng cã 

nuoc to chuc thanh cong cuQc bau cu. 

7. Các Ca quan báo chI trong h thng cong doàn tip tic cung cp thông tin 

kip thii, chInh xac v tInh hInh djch bnh và các quy djnh, chi dao  v phOng, chng 

djch dn doàn viên và ngithi lao dng. 

D nghj các Lien doãn Lao dung tinh, thãnh ph6, Cong doàn ngành trung 

ucing và tucmg ducrng, Cong doàn Tng cong ty trirc thuOc  Tng Lien doàn trin 

khai thrc hiçn va lqp thai bao cao, phan anh ye Tong Lien doan Lao dçng Viçt 

Nam (qua Ban Quan h Lao dng) d nrn tInh hIth./. 

Noi nhimn: 

- Nhu trên; 
- Dic Chü tjch TLD (d b/c): 

- Ban DV, TG TW; 
- UB TW MTFQ VN; 
- VPCP, B Y t; 
- Các PCT TLD; 
- VP, các Ban TLD; 
- Các CQ báo chI CD; 
- Luu: VT, QHLD. 
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