
TONG LIN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
VLT NAM Bôc 1p - TLr do - Hinh phüc 

S: .32'TLD 
Vé tang cztôzg cong tác 

phông, chOng dich Covid -19 

Ha Nói, ngày 31 tháng 7 nám 2020 

KInh glri: - Các LDLD tinh, thành phô trrc thuc Trung ucmg; 

- Các Cong doàn ngành Trung uang; 

- Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn. 

Trong nhüng ngày qua, djch bnh Covid-19 dã có din bin phirc tip tai 
Thành pM Dà Nng, dä ghi nhn trên 50 ca nhim bnh m&i trong cong dông; 
chUng vi rut ducic ghi nh.n Co dc 1irc cao, khá näng lay lan nhanh và xut 
hin nguy co lay lan djch bnh t.i nhiêu tinh, thành phô khác trên cá nuOc. 

Thirc hin Thông báo Kt lun s 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 cña 
Thu turng ChInh phü ti cuc h9p Thtrng trirc ChInh phü v phông, cMng 
djch Covid-19, Doàn Chi tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam yéu cu 
các cp cong doàn tp trung thrc hin mt s nhim vii tr9ng tam sau day: 

1. Nghiêm tiic thixc hin theo kyi kêu gçi cña dng chI Tng BI thu, Chü 
tjch nithc Nguyn Phi'i Tr9ng; chü &ng thirc hin Co hiu qua các bin pháp 
phOng, cMng djch theo chi dao  cUa Thu liràng ChInh phü, Ban Chi dao  quëic 
gia, Tng Lien doân Lao dng Viêt Nam, Dãng b, ChInh quyn và Ban Chi 
do phOng, cMng djch Covid-19 cüa dja phi.rmg, ngành theo chüc näng, 
thim vii cüa mInh; coi phOng, cMng djch trong cong nhân, viên chirc, lao 
dng là nhim vii quan tr9ng hang du trong thOi dim hin nay nhm gop 
phn ngàn ngira, kim soát và không dë djch bnh lay lan. 

2. fMy manh  vic tuyên truyn, nâng cao tinh thn chü dng phông 
cMng cMng djch cüa cong nhân, viên chirc, ngithi lao dng tai  gia dInh, cong 
dng, ncii lam vic, trên dwng dn cOng s&, nhà may; phát huy manh me 
phuang châm 4 ti cM; bInh tinh chu dtng üng phó mi tlnh hMng; tuyt d6i 
không chü quan, lo là nhung không gay hoang mang, rnt n djnh; thirc hin 
nghiêm tñc khai báo y t, cp nht tmnh hInh strc khOe thii&ng xuyên; khuyn 
cáo ngthi lao dng, can b cong doãn hmn ch tói nhing no'i cOng cong, tp 
trung dOng ngi.rñ, tim drng di chuyn dn thành pM Dà Nng va cac vüng có 
djch trong thi dim hin ti; sfr diing cac bin pháp báo v Ca nhân nhu deo 
khu trang, rua tay sat khun; khi có biu hin ho, st lien he ngay vOi nhân 
viên, c s y t gn nht và thirc hin nghiêm vic each ly; các tnthng hp tr& 



v tr vüng có djch thI phãi ap dung các bin pháp each ly, theo dôi sIrc khôe 
và tiên hành xét nghim theo quy djnh. 

3. Tranh thu six chi dao cüa các d.p ày Dãng; phi hçp và d nghj chInh 
quyn, chuyên môn, lãnh dao doanh nghip, don vi quan tam dn cong tác an 
toàn v sinh, phông chng djch, dam bào mOi tnthng lam vic và các khu nba 
tr9 cüa cong nghan, ngui lao dng theo "Hzthng dJn phông, chng dfch  bnh 
viém dzthng ho há'p c4t do ching mO'i cia vi rzt Corona tgi nal lam vic, /cj 
tic xá cho ngit&i lao dç3ng" ban hành kern theo Cong van s 11 33/BYT-MT 
ngày 09/3/32020 cüa B Y t. 

4. Các cp cong doàn, däc bit là cong doàn Cap trén Co S tang cung 
tim giài pháp chàm lo, bâo v quyn lcii ngu1i lao dng O doanh nghip bj ánh 
hixO'ng bi djch bnh Covid -19; kêu gci trách nhim xä hi và si,r tuân thu 
pháp lut cua ngui sü dçing lao dng, giàp doàn viên, ngithi lao dng, ngithi 
sr ding lao dng, toàn xã hi hiu, ph& hçp và dng hành cüng t chirc cong 
doàn chäm lo, báo v quyn lçvi cua ngixài lao dng. 

5. Barn sat co s, nm chic tinh hInh cOng nhãn lao dng; giám sat các 
di tixclng là ngutii lao dng rnthc ngoài nhp Cu trái phép vào Vit Nam; tng 
hop, phãn ánh khó khàn, vung rnc cüa doàn viên, nguôi lao dng bj ành 
huâng b&i dch bnh d kjp thai chãm lo, h trçY và tham gia giãi quyt có hiu 
qua các tranh chip lao dng, không d ngüng vic tp th xãy ra. 

Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu cu các cap 

cong doàn chü dng trin khai thirc hin và kjp thi thông tin, phãn ánh v 
Tng Lien doàn (qua Ban Quan h Lao dng: DT: 024.3942.5450, s may lé 
141 hoc séi 0904489048) dé thrcrc h trçr, giâi quyk/. 

No'i nhmn 
- Nhir trên; 
- VP, Ban DV, TG TW; (b/c) 
- UB TW MTTQ VN; (b/c) 
- VPCP, B Y t; 
- Thung trirc DCT TLD; (b/c) 
- VP, các ban TLD, báo chi; 
- Lxu:VT, Ban QHLD. 
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