
TONG LJ1N DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HO! cHU NGHIA V1IT NAM 
VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hinh phiic 

      

S&,AOA /TLD 
V/v trin khai Cong din hOa thc 
s 1300/CD-TTg v vic phông, 

chong djch Covid-19 

Ha Nt5i, ngày 28 tháng 9 nám 2020 

KInh gui: - Các LDLD tinh, thành ph trçrc thuc Trung ucrng; 
- Các Cong doàn ngành Trung lwng; 
- Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn. 

Djch bnh Covid-19 vn dang din bin phüc tp t.i nhiu qu& gia trén 

th giài. M& ngày vn ghi nhn khoâng 250 ngàn ca mac mOi, khoãrig 5 ngàn 

nguii tü vong và chua có du hiu chng lii. Vit Nam cci bàn kim soát duçic 

djch bnh (dã có 22 ngày lien tip không phát hin các ca mc m&i trong cong 
dng). Tuy nhiên, nguy cci djch bnh vk thixing trrc, nht là tü nguôi nhâp 
cãnh nhung không chp hành nghiêm quy djnh v each ly, giám sat y té, tü 

ngu&i nhp cãnh trái phép, ngun bnh tir các dçrt djch trixOc nhung chua thrcrc 
phát hin và tr hang hóa nhp khu... 

Trin khai Cong din boa tc s 13 00/CD-TTg ngày 24/9/2020 cüa Thu 

tr&ng ChInh phü, d duy trI vüng ch.c thành qua phOng, chng djch, tto ec s 

thüc dy các hoat dng phiic hi, phát trin kinh t trong trng thai bInh this?ng 

mâi, bão v sue khOe ngi lao dng, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn yêu c,u 
các cp Cong doàn trin khai th%rc hin mt s ni dung sau day: 

1. Tuyên truyn d doanh nghip và ngu&i lao dng tip tiic d cao cành 

giác, tuyt di không k là, chü quan trithc nguy co' djch bnh, t chirc thire hin 

nghiêm các bin pháp phOng, cMng djch Covid- 19 tai nai lam vic, khu nhà trç, 
k,2 tue xá cüa cong nhân lao dng, trong do kru : 

- Thirc hin nghiêm các bin pháp: deo kh.0 trang khi ra khOi nhà, tai noi 

lam vic, các dja dim tp trung dông ngthi và trên phixcmg tin giao thông 
cong cong; ràa tay thithng xuyen b.ng xà phOng hoc dung dch sat khun; hn 

chê ti,i tp dông ngithi tai no'i cong cong; giü khoãng each an toàn khi tip xüc; 

dc bit chü bào dam an toãn ti các bêp an tp th, nhà xuông, xe diza don 
cong nhán.. quy& không d djch bnh xut hin, lay lan trong Ca quan, dan vj, 
doanh nghip, khu cong nghip, nai có dông cOng than lao dng. 
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TM. DOAN CIIU TECH 
PHO CHU TICH 

Ngç Duy Hiu 

- Các ca quan báo chI trong h thong Cong doàn tip tVc  truyn thông ye 

phông, chng djch Covid- 19; ch(i tr9ng truyn thông cho ngu1i lao dng v thrc 

hin thông dip 5K (Khdu trang, Khoáng cách, Kh khudn, Khai báo y tl và 

Không t2 tap), cài dt và si diing các frng diing khai báo y t tr nguyen, 

Bluezone. 

2. Tang cithng giám sat, kMm tra, bão dam thrc hin dy dñ, nghiêm tue 

các bin pháp phông, chng djch trong ph.m vi Ca quan, dan vj, doanh nghip 

theo "Hwóng dán phông, chng và dánh giá nguy ca lay nhilm djch COVID-19 

tgi no'i lam vic và /c tic xá cho ngw&i lao dng" cüa Ban Chi dao  qu& gia; báo 

cáo c.p có thrn quyn x1r l nghiêm các tru&ng hcip vi phm. 

3. Chi do cong doàn Co s& chü dng ph6i hçip vth ngu&i s1r diing lao 

ctng xây dmg các kjch bàn, phuang an phông, chng djch ci1 th theo các lieu 

chI do B Y t quy dnh; bão dam ca s vt chit, nhãn lc dáp irng yêu cu 

phông, chng djch Covid -19; thu?mg xuyên t chrc din tip,  tp hun các bin 

pháp üng phó vói các tInh hung djch bnh có th xây ra. 

4. Nêu cao vai trô cUa nguôi dirng du ca quan, don vj trong vic chiu 

trách nhim v phông, chng djch t.i co quan, don vi vã trong phm vi quán l. 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu cu các cp cong 

doàn chü dng, nghiêm Inc thirc hin và kjp thñ thông tin, phàn ánh v Tng 

Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Ban Quan h Lao dng: DT: 

024.3942.5450, si may lé 141 hoc s 0904489048) d ducic h trq, giâi quyt ,, 
 

Noinhn: 
-Nhutrén; 
- Ban Dan vn TW; 
- Ban Tuyên giáo TW; 
- Van phông 1W Bang; (dê b/c) 
- Van phông ChInh phü; 
- U' ban TW MTFQVN; 
- Thtr?nig trrc DCTTLD (d b/c); 
- Ban Chi dao QG v phông, chóng djch 
Covid-19, Bô Y té (d bi&); 
- Luu: VT, Ban QHLD TLB. 
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