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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số           /LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 

V/v tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 

cho đoàn viên, người lao động                                                       

        Bắc Kạn, ngày          tháng 7 năm 2022 

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

- Các công đoàn ngành địa phương; 

- Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 4422/TLĐ-QHLĐ, ngày 28/6/2022 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 

3, mũi 4 cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các Liên 

đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc 

LĐLĐ tỉnh kịp thời triển khai một số nội dung sau đây: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động, đề xuất và chủ động phối hợp với chính 

quyền địa phương, ngành y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, người sử dụng lao động tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể đối tượng và 

triển khai có hiệu quả việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho đoàn viên, 

CNVCLĐ. 

2. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tuyên 

truyền, cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng 

chống Covid-19. 

Đề nghị các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công 

đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện, đồng thời phản 

ánh kết quả thực hiện thông qua báo cáo định kỳ gửi về LĐLĐ tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Như kính gửi;   

- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- UBND tỉnh; 

- UB MTTQ tỉnh; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không dùng IOffice; 

- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 
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