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V/v dy mnh trin khai các bin pháp 
phông, chông djch COVID-19 

KInh gCri: - Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph6; 

- Các Cong doàn ngành trung uang và tung dung, 

Cong doàn thng cong ty trirc thuc Tng Lien doàn. 

Theo Cong din Hóa the s 755/CD-TTg ngày 25/8/2022 cüa Thu trning 
ChInh phü, hin nay tInh hInh dch COVID-19 trên th giâi duçic dir báo vn 
din bin phi'rc tap, khó hRng vi s1r xut hin cüa nhiu bin th m&i. T chüe 
Y t th gi&i tip tVc khng djnh dn thai dim hin ti, tiêm vc xin vn là giãi 
pháp chin luçic nhm kim soát djch bnh COVID-19. 

Trong nuic, tInh hInh djch bnh COVID-19 vn ca bàn duge kim soát, 

các hot dng kinh t - xä hi trâ lai  bInh thu?mg. Tuy nhiên, trong thai gian gn 

day, s ca mc mói, s ca phãi nhp vin, ca nng dang có chiu huàng gia tang; 
nhiu dja phuang dã ghi nhn các bin th mâi cUa vi rut vOi khá näng lay 
nhanh hon bin chüng g&; xut hin nhiu bnh djch nhu s& xut huyt, cüm 
müa, tay chân ming... Vit Nam dà tang nhanh t' l bao phü vAc xin, song ti 
mt s noi, vic tiêm vc xin chua bão dam yêu cu, tin d tiêm ehüng cOn 
chrn, nhAt là tiêm miii 2 cho tré em tir 5 tui dn duói 12 tuM, tiêm miii 3, miii 

4 cho ngui t1r 18 tui trâ len cOn thp. 

D gop phn bào v và duy trI bn viing thành qua phOng, chng djch 
COVID- 19, nht là trong bi cánh djch bnh dang có nguy co gia tang, to diu 
kin phic hi, phát trin kinh t - xä hi, Doàn Chii tch Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam yêu cu các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, cong doàn 
ngành trung uang và thong throng, cong doàn thng cong ty trrc thu,c Tng Lien 
doàn trin khai thrc hin mt s ni dung sau day: 

1. Tp trung chi dao  các cp cOng doàn tuyên truyên, 4n dng doàn viên, 

ngu?i lao dng tich c1rc tham gia dy dii vic tiêm vc xin miii Co bàn, miii nhc 

lai theo yêu cu ciia chInh quyn dja phuong. Tuyen truyn d doanh nghip 
tang cuO'ng các bin pháp phOng, ch6ng dch bnh cho cong nhân lao dng, t.o 

diu kin cho nguii lao dng di tiêm chiing tai  dja phucrng, 1101 cu tn. 



2. Chi do cong doàn c so' ph& hçp vâi nguo'i si'r diing lao dng xây 

dimg các kjch bàn sn sang irng phó, xr 1 cho mi tInh hung djch bnh có th 

xãy ra tti co quail, do'n vi,  doanh nghip kjp tho'i, hiu qua trong truOng hqp 

djch bnh büng phát tro' lai. 

3. Chi dao  ca quan báo chI trong h thng cong doàn (website, báo, 
nhóm zalo, facebook,...) kjp tho'i thông tin, tuyên truyn v tInh hInh djch 
bnh, nht là nguy co' do các bin th mâi gay ra, các bin pháp phOng, chéng 
djch d doàn viên, ngro'i lao dng thirc hin nghiêm các quy djnh cUa pháp 
lut v phOng, chng djch, tIch circ tiêm vc xin phOng COVID- 19 d bão v 
bàn than, gia dInh và cong dng. 

D nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành trung 
uo'ng và tuo'ng diio'ng, cong doàn tng cong ty tr1rc thuc Tng Lien doàn khn 
truang, nghiêm tüc triên khai th1rc hin hin; phàn ánh v Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam (qua Ban Quan h Lao dng) d nrn tInh hInh.I. 

Noi nhin: 
- Nhtx trén; 
- Die Chü tjch TLD (dé b/c); 
- UB TW MUQ VN (dê b/c); 
- VPCP, B Y tê; 
- Các ban, don vj trirc thuc TLD; 
- Lmi: VT, QHLD. 

TM. DOAN CHU TICH 
PHO CHU TECH 
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