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

- Các Công đoàn ngành;  

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

Thực hiện Công văn số 387/TLĐ, ngày 24/4/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc tiếp tục tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và 

làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, Công văn số 

2294/UBND-VXNV, ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Liên 

đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Thông báo 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 

thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, 

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 19-CT/TTg, 

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 

23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, các 

văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

 Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn gương mẫu, đi đầu 

trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và 

xã hội; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu 

trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc; không tập trung 

quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; 

không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; khi có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không 

đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, phải liên hệ với bệnh viện, bác 

sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ. 

2. Nắm chắc và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, đời sống, việc 

làm, khó khăn của đoàn viên, người lao động; làm tốt hơn nữa công tác 

thông tin, tuyên truyền, vận động 

Đi sâu nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng, việc làm, đời sống, những 

khó khăn bức xúc của đoàn viên, người lao động; nếu có tranh chấp lao động phải 

kịp thời tham gia giải quyết, không để ngừng việc trái pháp luật xảy ra. Báo cáo 

kịp thời tình hình doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 về 

LĐLĐ tỉnh qua số điện thoại: 02093875281. 

Tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, người lao động hiểu, nắm rõ tình 

hình, diễn biến dịch bệnh, các giải pháp của chính phủ, các cấp, các ngành, địa 



phương, nỗ lực của doanh nghiệp, từ đó giúp người lao động yên tâm, tin tưởng 

và tiếp tục gắn bó với doan nghiệp, góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, giải 

quyết việc làm cho người lao động. 

Chú trọng thông tin, truyền thông rộng rãi tới người lao động tính ưu việt, lợi ích 

lâu dài khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), khuyến cáo người lao động chỉ 

đề nghị hưởng BHXH một lần trong trường hợp bất khả kháng, không thực hiện mua 

bán, cầm cố, thế chấp sổ BHXH; các quy định về tạm hoãn, chấm rứt hợp đồng lao 

động để người lao động lựa chọn phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi lâu dài, hạn 

chế tình trạng viết đơn thôi việc do bị tác động; về phương thức, thủ đoạn của “tín 

dụng đen”, từ đó cảnh giác, không xa vào “tín dụng đen” dưới mọi hình thức. 

3. Tích cực thực hiện các biện pháp chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động 

Bàn bạc, thương lượng với người sử dụng lao động tìm mọi biện pháp duy trì 

để đảm bảo việc làm hoặc sớm trở lại hoạt động đối với doanh nghiệp phải tạm 

dừng hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức làm việc so le thời gian, nghỉ việc 

luân phiên, thực hiện chế độ nghỉ phép, thay đổi vị trí công tác; đề xuất, chung tay 

với người sử dụng lao động nỗ lực cao nhất để giữ chân người lao động. 

Tiếp tục triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa tổ 

chức công đoàn với các đơn vị để đoàn viên được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ 

ưu đãi. Kết nối với các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để có thêm các 

nguồn lực hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn thực hiện tiết 

kiệm chi, cân đối nguồn tài chính hiện có để có thể thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn 

viên viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mua khẩu trang, 

nước rửa tay phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật 

đối với người lao động, đặc biệt là quy định về tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao 

động; yêu cầu doanh nghiệp quan tâm đến quyền lợi của người lao động, thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật khi phải tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao 

động. Hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chính sách, quy định của pháp luật để 

chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 38 Bộ luật Lao động;  

Tham gia triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người lao động 

theo Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ đảm bảo đúng người, 

đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch.  

Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia nhắn tin “Toàn dân 

ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo 

quốc gia đầu số 1407. Cùng với đó tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp 

phần hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân trên cả nước. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai 

thực hiện, đồng thời coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong “Tháng Công nhân”, 

“Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2020. 

 
 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh(b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 
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(Đã ký) 

 

 

Bùi Minh Thanh 

 




