
TONG LN DOAN LAO BONG CONG HOA xA 1101  cHO NGHIA VIT NAM 
VIT NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 1361/TLD Ha Ni, ngày 08 tháng 12 näm 2020 
V/v trin khai Cong din s 1699/CD- 
TTg ye thng ctthng phông, chông djch 

Covid- 19 

Kmnhgiri: - Các LDLD tinh, thành ph trirc thuc Trung uo'ng; 
- Các Cong don ngành Trung umg; 

Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn. 

Djch bnh Covid- 19 trén th giói vn dang din bin phc t.p, büng phát 
tr& 1i trong müa dông tai  nhiu quc gia vài s tru&ng hcip mc lien tic gia 
tAng. 6 trong nu6c, sau 88 ngày lien tip không phát hin ca mc mOi trong 
cong dng, dA ghi nhn tru&ng hçrp lay nhim tr ngx&i nhp cành trong thi 
gian each ly ti thành ph H CM Minh. BA có tInh trng 1 là, chü quan, thc 
hin không dáng, không dy dü các bin pháp phông, chng djch. 

Trin khai Cong din s 16991CD-TTg ngày 03/12/2020 cüa Thu tuóng 
ChInh phU v vic tang cung thc hin phông, chng djch bnh Covid-19, 
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj Lien doàn Lao dng 
các tinh, thành ph& Cong doàn ngành Trurig umg, Cong doàn Tng Cong ty 
trrc thuc Tng Lien doàn trin khai thçrc hin mt s ni dung sau: 

1. Tang cu?mg cãnh giác vói nguy co djch bnh, d cao trách nhim nguii 
dung du cüa mi cp Cong doàn trong tuyên truyên, chi do cong tác phông, 
chng djch bnh Covid-19 cho doàn viên, ngi.thi lao ding; nghiêm titc trin khai 
thrc hin có hiu quA các bin pháp phông, chng djch tai  ncii lam vic nhu khir 
khu.n, b tn dung djch tha tay sat khun, do than nhit tnróc khi vào lam vic. 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngãnh Trung 
irnng, Cong doãn Tng cong ty trrc thuc Tang Lien doàn chi dao  các cp cong 
doàn tIch clrc vn dng doanh nghip, ngui lao dng deo khu trang bt buc, 
khir khu.n ti noi lAm vic, nai tp trung dông cong nhãn lao dng nhu các bp 
An tp th, k tue xá cho ngithi lao dng, xe dua don cong nhân... Tuyên truyn, 
hi.récng dn các co quan, &in vj, doanh nghip thung xuyên t11 dánh giá vic 
thc hin cAc yêu cu, hirâng dn phOng, chng djch Covid- 19 theo Quyt djnh 
s 2194/QD-BCDQG ngày 27/5/2020 cüa Ban Chi do Quc gia và cong khai 
kt quA tr dánh giá trên h thng bàn d chng djch. Báo cáo cp có thm quyn 
xr l nghiêm cAc truOng hçip vi phm. 
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3. Tip tiic dirng các hot ng, sr kin có t.p trung dông ngthi khi 
không cn thi&; trithng hçip t ch(rc thi phãi th'çrc hin nghiêm các bin pháp 

phông, chng dch theo quy djnh. Cong doàn các cp, các ngãnh, da phuong, co 
.s& khi tj chüc các sr kin, hot dng có tip xüc vOi nguYi den ttir nixóc ngoài, 
nht là tir các nixâc có nguy Cu cao phài hôi kin cp trên và cüa Ca quan yt 

có thrn quyn. 

4. Các co quan báo chI trong h thong Cong doàn tip tçtc truyn thông v 
phông, chng djch, trong do chü tr9ng truyn thông v thông dip 5K, ph c.p 

tinh th.n không chü quan di vói djch bnh trong mi doanh nghip, t chüc, cá 
nhân; huóng d.n doàn viên, nguài lao dng d cao cânh giác; ngän chn các 
thông tin tiôu cxc, bja dt gay tam l hoang mang trong don viên và ngithi lao 
dng. 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu c.0 các cp cOng 
doàh chü dng, nghiêm thc thxc hin và kjp thè'i thông tin, phãn ánh v Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Ban Quan h Lao dng: DT: 

024.3 942.5450, s may lê 141 ho.c s 0904489048) d ducc h trçi, giài quy&./. 

Noi n/i in: 
-Nhutrên; 
-BanDan4nTW; 
- Ban Tuyên giáo TW; 
- Van phông TW Dãng; >- (de b/c) 
- Vn phông Chinh phü; 
- U' ban TW MYI'QVN; 
- ChU tjch TLD (d b/c); 
- Ban Chi do QG v phong, ch6ng djch Ngç Duy lieu 
Covid-19, B Y tê (d biét); 
- VAn phông, các don vj trirc thuc TLD; 
- Liru: VT, Ban QHLE) TLD. 
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