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V/v thirc hin Chi thj 05/CT-TTg 
ye mt so bin pháp cap bach phOng 

chông djch Covid- 19 

KInh giri: 
- LDLD cac tinh, thành phô trrc thuc Trung uccng; 

- Cong doàn ngành trung uang và ti.ro'ng duang; 

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

Buâc sang näm 2021, tInh hInh djch bnh Covid - 19 trên th giói dang 
tip tiic din bin i4t phüc tp vi thc d lay lan nhanh trên 70 quc gia. Tai  Vit 
Nam, trong các ngày tü 27 dn sang ngày 29 tháng 01 näm 2021 dã ghi nhn 93 
ca di.rang tInh trong cong  dng do bin th mâi cüa vi rñt gay ra tai  các tinh, 
thành phô: Hài Dixcing, Quãng Ninh, Bäc Ninh, Ha Ni, Hái Phông; day là 
nhmg trumg hçip lay nhim cong dng lón nh.t tir truc dn nay a ni.râc ta, có 
nguy Ca lay lan nhanh trên din rng và du có lien quan djch t dn djch tai 
thành ph ChI Linh, tinh Hâi Duang. 

Thçrc hin Chi thj s 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 nàm 2021 cüa Thu 
tuó'ng ChInh phü v mt s bin pháp cp bach phông chng djch Covid - 19, d 
nhanh chóng kim soát hiu qua, trit d d.p djch, không d hang phát trong 
cong dông, Doàn Chu tjch Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam d nghj Lien 
doàn Lao dng các tinh, thành ph trrc thuc Trung 1.rclng, Cong doàn ngành 
trung uang và tucing thrcmg, Cong doàn tng cong ty trirc thutc Tong Lien doàn 
triên khai thrc hin mt s ni dung sau day: 

1. Di v&i Lien doàn Lao dng tinh Hal Dirong và Quãng Ninh 

- Chi dao  các c.p cong doàn rà soát các boat dng theo k hoach  dir kin 
triên khai trong djp Tt Nguyen dan Tan Stru, nht là Tt Sum vy d thirc hin 
các biên pháp theo yCu cu cüa chInh quyn dja phucmg: tam  dirng boat dng, 
không t chirc hoat dng dông nguai, tin hành giàn cách xã hi; dM vâi nhüng 
hoat dng cn thit th chac trên dja bàn duçc phép th chüc, phãi han  ch s 
luçing ngLrai tham gia Va thirc hin nghiêm ngt các bin pháp phOng chông 
Covid - 19. Can cir chi dao  cüa chInh quyn dja phuang, COng doàn kin nghj 
vic dóng cua, drng hoit dng san xuât, kinh doanh và hoat dng chuyên mOn 
cua các ca quan, nhà may, truang h9c... d darn bâo an toàn cho nguai lao 
dng. 



- Vn dng doàn viên, ngutYi lao dng chi ra khói nhà khi that c.n thit, di 
lam viêc (tai Co quan, nhà may, Co s& san xut kinh doanh djch vi.i, hang hóa 
thit yeu không bj dóng cüa hoc bj dirng hoat dng) và các tnrô'ng hcp khân 
cp khác; phôi hqp, yêu câu ngtr?i sü diing lao dng, doàn viên và ngithi lao 
dng thirc bin nghiêm các bin pháp phông chông djch tti noi lam vic, noi tp 
trung dông cong nhân lao dng nhu do than nhit, thirc hin nguyen tc 5K 

(Khu trang, Khfr khun, Khoãng each, Không tp trung, Khai báo y t), 

d chung sng an toân véfi djch bnh. 

2. Bi vó'i LDLD các tinh, thành phô: Ha Ni, Hal PhOng, Bãc Ninh 
và nhü'ng dla  phu'o'ng, ngành, ting cong ty triic thuc có ca duo'ng tInh 

- Tbçrc hin nghiêm ngt chi dao  cüa chInh quyn dja phuang và ngành v 
các bin pháp phông chng djch, nht là nguyen tc 5K. 

- KhOng t chirc các hoat dng có nguy co lay nhirn cao, tarn  dirng các 

hoat dng có dOng ngui tham gia. Di vói mOt  s boat dng cn thit t chüc, 
phài giãm thiu s ngi.thi tham gia và thirc hin nghiêm ngt các bin pháp 

phông ch6ng Covid - 19. 

3. Di vói LDLD các tinh, thành ph& ngành, tong cong ty trrc thuc 

chua có ca d.rong tInh 

- Thirc hin nghiêm ngt chi dao  cüa chInh quyn dja phuong và ngành v 

các bin pháp phông chng djch, nh.t là nguyen tc 5K. 

- Khân trucing chi dao  các d.p cOng doàn ti,r rà soát, tuân thñ vic thirc 

hin các bin pháp phông cliing djch, nht là tai  các cci s& y t, tn.thng h9c, khu 

cOng nghip, nba may, các khu vrc thurng xuyên có hoat dng tp trung dông 

nguYi. 

- Han ch t chirc hoat dng có dông ngithi tharn gia, di vói các hoat 
dng dugc t chirc, phâi thrc hin nghiêm ngt các bin pháp phông chng 

Covid - 19. 

4. Mt s itru chung 

- Các c.p cOng doàn tip tiic lam tt cOng tác chãm 10 Tt cho ngithi lao 
dng, không d nguäi lao dng nào không có Têt. Luu các bin pháp dam bào 
an toàn cho doàn viên, ngithi lao dng ducic cac cp cong doàn h trçl phuong 
tin ye quê an Tét. 

- Di vi các don vj dä có k hoach th chüc Tt Sum vy hoc chun bj 

chucing trInh d các dông chi lânh dao  Dáng, Nba nithc, MTTQ Vit Nam và 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v thàm, t.ng qua, dng viên cong nhãn, 
viên chirc, lao dng, vic có tip tiic th chüc hay khOng, Tng Lien doàn sê trao 
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'g Duy HiCii 

di, thng nht v&i tmg don vj. Các don vj dng th?ii chii dng theo sat tInh 
hInh, báo cáo vài cp Uy, chInh quyn và tham mini vâi Tng Lien doàn kjp 
thii. 

5. Cong doàn Ngành Y t kjp thbi dng viên, quan thm, chia sé, h trçi 
can b, doàn viên, nhãn viên y t lam nhim v11 tuyn du trong phông ch6ng 
djch bnh; kjp th&i d xut khen thtrông các tp th, cá nhân có thành tIch xut 
sac. 

6. Các co' quan báo chI trong h th6ng Cong doàn tip tiic thông tin v 
tInh hInh vá các bin pháp phông, chng djch Covid - 19, truyn thông thông 
dip 5K d doàn viên, nguii lao dng d cao cãnh giác, không hoang mang vci 
djch bnh. 

D& nghj Lien doãn Lao dng các tinh, thành ph, Cong doàn ngành trung 
uong vá tuong duang, Cong doàn tng cong ty trrc thuc tp trung trin khai 
thirc hin nghiêm các bin pháp phàng chng djch d dam bâo mci doàn viên, 
ngu?ñ lao ctng dixçic an toàn trong dip  Tt Tan Sun; kip th?yi báo cáo v Tng 
Lien doãn Lao dng Vit Nam qua Ban Quan h Lao drig d nm tInh hlnh./. 

No'i nhzmn: 
-Nhrtrên; 
- Die Chü tjeh TLD (dê b/c): 
-Ban DV,TGTW; 
- UB TW MTFQ VN; 
- VPCP, Bô Y té; 
- Các PCT TLD; 
- VP, eác Ban TLD; 
- Các CQ báo chI CD; 
- Liru: VT, QHLD. 
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