
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CBIJ NGHIA VIT NAM 
VIT  NAM Bôc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

St: Z422. /TLD Ha Nç3i, ngày 31 tháng 7 nám 2021 

V/v trMn khai môt s nhiêm vu cp bach 
phông chông djch Covid -19 trong các cap 

cong doàn 

KInh gui: 

- Các Lien doàn lao dng tinh, thành phi; 

- Các cong doàn ngành trung uang và tt.rclng ctucing, 

cong don tng cong ty trçrc thuc Tng Lien doàn. 

Thirc hin 1ô'i kêu gçi cUa Tng BI thu Nguyn Phá Tr9ng, Nghj quy& s 

30/2021/QH15 ngày 28-7-202 1 cña Quc hi, Cong din so 1063/CD-TTg ngày 

3 1-7-2021 cüa Thu tuóng ChInh phü v phông chng djch Covid-19, Doàn Chü 

tjch Tng Lien doàri yeu c.0 các Lien doàn lao dng tinh, thành ph& cOng doãn 

ngành trung uang và tixang duang, cOng doân tng cOng ty trçrc thuc trin khai 

môt s nhim vu cp bach sau: 

1. Tip tiic lam t& cong tác tuyên truyn, 4n dng doân viên, ngui lao 

dng ; tp trung chi do, phi hçip thirc hin quyt lit, manh  m, thixc cht, hiu 

qua các bin pháp th phông, chng djch theo dung chi do cüa Dàng, ChInh 

phü, Thu ttthng ChInh phñ, Ban chi dao  quc gia phông, chng djch COVID-19, 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, dja phuong, ngành, tp doàn, tng cOng ty 

dã ban hành trong th?yi gian qua. 

2. Quan tam chàm lo diii séng, kjp thii cung cp liwng thirc, thirc ph.m và 

các thu yu ph.m, dng vien tinh thn doàn viên, nguñ lao d)ng. Không d doàn 

vien, nguii lao dng thiu an, thiu m.c. Trin khai thirc bin kh.n truclng gói h 

trçl và các chInh sách chàm lo ngutii lao dng cüa Tng Lien doàn. Tham gia don 

dc, giám sat va trin khai thi;ic hin gói h trçi cüa ChInh phil Tham muu vói 

chInh quyn dja phuong uu tiên và sthn thirc hin vic tiêm vc xin cho cOng nhãn 

và can b cOng doàn, nht là nhCtng dng chI tham gia tuyn d.0 chng djch. 

3. CM d.o ban. chp hành cOng doàn cci s& tuyên truyn, vn dng ngui 

lao dng l.i san xu.t ti nhftng doanh nghip có du các diu kin dam bào s5n 

xut an toàn, th hin trách nhim chia sé, dng hành v&i doanh nghip. 

4. D& vói Lien doàn lao dng các dja phuong dang thiic hin giãn each 

theo Chi thj s 1 6/CT-TTg: 

4.1. Tuyên truyn rng râi và thc hin ngay các bin pháp h trçi c.n thi& 

v diii sng, nht là di ttxcing có hoãn cãnh khó khàn d.c bit d doãn vien, ngithi 

213 02/08/2021



lao dng an tam "ai & dâu & dy". Cong doàn phi hcp vói các cp, các ngành và 

ng'ithi si dmg lao dng tuyt di không d doàn viên, ngu&i lao dng di chuyn 

khOi tinh, thành ph noi cii tth tir ngày 01-8-2021 tâi khi ht giãn each (tth nhüng 

ngu&i duçic chInh quyn cho phép). 

4.2. Di v&i doàn vien, ngu&i lao dng dã r&i khOi tinh, thânh ph xut phát 

dn dja bàn tinh, thành pM khác: 

(1) Lion doàn lao dng các tinh, thành pM trOn cung dix&ng ngii&i lao dng 

di qua, báo cáo cp üy, chInh quyn, tham gia cüng M.t trn T quc dja phixcing 

M trçi ngu&i lao ctng can eli theo mIre M trçr chung càa dja phucing, ti da không 

qua 60.000 dngIngu&i, tü ngun kinh phi cong doàn tIch lüy; 

(2) Lien doàn lao dng các tinh, thãnh pM ncri ngu&i lao dng tr& v, tham 

gia cüng chInh quyn dja phizang t chIrc don, dua v dja phiing dam bâo an 

toàn. 

4.3. Di v&i doàn viOn, ngu&i lao dng däng k tr& v dja phrnmg thuc d& 

ti.rçlng duçrc chInh quyn nth di, nth dn eho phép: 

(1) LiOn doàn lao dng tinh, thành phé nai di 1p danh sách, báo cáo, tham 

miiu v&i cp üy, chInh quyn th chlrc theo doàn dam bão an toàn. Nu có doàn 

viên, ngithi lao dng gp khO khàn, c.n M trq, can cü các qui djnh hin hành cüa 

Tng Lien doàn d áp dyng và giãi quyt kjp th&i. Thông báo cho Lien doàn lao 

dng tinh, thành pM nth dn bit và pMi hcrp thirc hin. 

(2) Lien doàn lao dng tinh, thành pM noi dn báo cáo, tham mi.ru v&i cp 

üy, ehinh quyn t chIrc don, tip nh.n ngu&i lao dng tr& v dja phuong an toàn, 

t ehure cách ly, giám sat y t theo dIng quy djnh. Di vOi ngu&i lao dng de bit 

khó khàn cn h trçi, phâi pMi hcxp, ly thông tin hr LiOn doàn lao dng tinE, thành 

pM nth di d xem xét, quy& djnh vic h lrçr. 

5. Di vâi nhttng dja phirang chua thirc hin giãn each theo Chi thj s 16/CT-

TTg, cong doàn c.n nm bt tinh hInh doàn viên, ngLthi lao dng có nhu cu tr& v dja 

phucmg; tuyen truyn, vn dng d doàn viên, ngithi lao dng không r?ri dja bàn; trong 

tnr?mg hçip c&n thit phãi rôi dja bàn, cOng doàn 1p danh sách, nghien elm k các quy 

djnh cho phép cIa nri di và nai dn d tham miiu vói cp ly, chmnh quy&n dja phi.rcmg 

và phi hçip vâi ngu?ri sIr dyng lao dng d co các giâi pháp kp thôi, cii th. 

6. Kjp th&i vn dng, chia sO d doàn viOn, nglx&i lao dng bInh tinh, khOng 

hoang mang, lo lng; doàn kt, tin tithng vào s1r lãnh dao  cIa Dáng và diu hành 

cIa Nba nii&c, quy& tam eao, n lirc vugt kho, chia sO vói khó khãn ehung cIa 

doanh nghip, dja phurng và dt nu&c, tin vào thng lcii cui cling ; không d các 

th 1irc thIr djch lqi diing, kIch dng, lôi kéo doàn viên, ngithi lao dng gay mt 

an ninh — trât tii và an toàn xã hOi. 



TM. DOAN CHU TICH 

O CHU TJCH 

Phan Van Anh 

7. Cong doàn ngành Y t, Cong doân Cong an, Cong doân Quãn dci, Lien 

doàn lao dng các tinh, thnh ph dang có djch din bin phüc tp tip tiic chäm 

lo dng viên tinh thn, h trçi ngun içrc và dam bào cáo diu kin an toàn cho can 

b, doàn viên dang ngày dêm n hrc tham gia phông chng djch. 

8. Lien doàn lao dng các tinh, thành ph, cong doàn ngành trung lrng và 

tucmg di.rang, cong doân tng cOng ty tr1rc thuc Ca nuóc tip tic quan tam dng 

vien tinh than, h trç vt chit và cac diu kin chng djch cho các dja phucrng 

dang có djch bnh din bin phüc tap. 

9. Ban Tuyên giáo cong doan các cap, các c quan truyn thông trong va 

ngoài cOng doàn tip tic lam t& cong tác tuyên truyn phông chng djch ; kjp 

th?i thông tin v các chü trung mài cüa Dáng, Nhà nuóc, Tng Lien doàn và da 

phuo'ng, ngãnh v phông chng djch ; dixa tin, bài, hInh ánh v các din hInh nguYi 

t&, vic té,t, ca sO' t&, các mô hInh hiu qua trong phOng chng djch. 

D nghj các Lien doàn lao dng tinh, thãnh phá, cong doàn ngãnh trung 

uang và tucing duang, cong doàn thng cong ty trirc thuc Tng Lien doàn khn 

truong trin khai th1rc hin; kjp thO'i báo cáo v Tng Lien doàn Lao dng Vit 

Nam (qua Ban Quan h Lao dng) d nrn tInh h'mh.I. 

Ncinhân: 

- Nhu trên; 
- Ban Dan vn, TG TW (d b/c); 
- UB TW MTTQ VN (de b/c); 
- D/c CT TLD (d b/c); 
- Các PCT TLD; 
- VPCP, B Y th; B Cong an; 
- VP, các ban TLD; 
- Lixu: VT, QHLD. 
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