
1 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH BẮC KẠN 
 

Số: 588 /LĐLĐ-CTCS 

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trong giai đoạn mới 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Kạn, ngày 04 tháng 8 năm 2020 

 

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; 

- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 792/TLĐ, ngày 31/7/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn số 3195-CV/TU, ngày 29/7/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tăng cường 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 28/7/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn mới; các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh và các cơ quan chức năng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đề 

nghị các cấp công đoàn thực hiện như sau: 

1. Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ 

đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh; cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, địa 

phương, ngành và tổ chức Công đoàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong từng giai đoạn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình; xác định công tác 

phòng chống dịch trong đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 

trong thời điểm hiện nay nhằm góp phần ngăn ngừa, kiểm soát và không để dịch 

bệnh lây lan. 

(LĐLĐ tỉnh sẽ thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo mới về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tại địa chỉ: 

congdoanbackan.org.vn và nhóm Facebook: LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN BẮC 

KẠN để các đơn vị cập nhật và triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của 

mình). 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ không chủ quan, 

lơ là hoặc có tâm lý hoang mang, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh 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 an 

toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng; hạn chế di 

chuyển tới các điểm có dịch bệnh; người có dấu hiệu ốm, sốt nên ở nhà, không 

đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, đồng thời phải liên hệ với cơ 

quan y tế nơi gần nhất (hoặc bác sỹ) để được tư vấn và thực hiện các biện pháp y 

tế theo quy định. Các trường hợp trở về từ vùng có dịch thì phải áp dụng các biện 

pháp cách ly, theo dõi sức khỏe và tiến hành xét nghiệm theo quy định. Không 

chia sẻ thông tin chưa chính thức hoặc những nhận định mang tính chủ quan 
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lên các trang mạng xã hội để tránh hiểu lầm, hiểu không đúng về tình hình 

dịch bệnh.  

Đường dây nóng Bộ Y tế sử dụng duy nhất số 1900-9095 để tiếp nhận cuộc 

gọi người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

3. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành; có kế hoạch 

giảm, giãn hoặc hoãn việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung 

đông người. Trường hợp bắt buộc phải tổ chức thì phải thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Tăng cường tìm giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động ở 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19; kêu gọi trách nhiệm xã hội và sự tuân 

thủ pháp luật của người sử dụng lao động, giúp đoàn viên, người lao động, toàn 

xã hội hiểu, phối hợp và đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo, bảo vệ 

quyền lợi người lao động. 

5. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng, việc làm, đời 

sống, khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh để kịp thời chăm lo, giúp đỡ. 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. 

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

thực hiện./.  

 
 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Tỉnh ủy Bắc Kạn (b/c); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy: 

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

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 

 

 




