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Số: 187/LĐLĐ
V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1648/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 04/8/2021 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Công
điện số 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện một số nhiệm vụ cấp
bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong CNVCLĐ;
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các công đoàn cơ sở
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên công đoàn Lời kêu gọi của Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày
28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
tình hình mới; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh, thành phố
về công tác phòng chống dịch (có văn bản đính kèm).
2. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm
quy định 5K + vắc xin + công nghệ để quyết tâm giữ vững, bảo vệ thành quả
chống dịch, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh an toàn; không chủ quan, lơ là, mất
cảnh giác, ai không có việc thực sự cần thiết không ra ngoài địa bàn tỉnh; vận động
người thân đang cư trú tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yên tâm “ai ở đâu ở yên đấy”, không hoang
mang, lo lắng, tìm đường về quê bằng mọi cách gây khó khăn thêm cho công tác
phòng, chống dịch hiện nay.
3. Công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp xác định
các trường hợp tiếp xúc gần (F1) khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 (F0) là những
người cùng nhóm làm việc hoặc cùng phòng làm việc; cùng phân xưởng, dây
chuyền sản xuất, tổ sản xuất, khu vực sản xuất, nhà ăn... để kịp thời khoanh vùng,
cách ly, xét nghiệm và dập dịch nhanh nhất.
4. Công đoàn cơ sở doanh nghiệp chủ động đề nghị chủ doanh nghiệp chấp
hành nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh,
bố trí cho các chuyên gia, quản lý, lao động cư trú trên địa bàn các tỉnh, thành phố
đang có dịch làm việc trực tuyến hoặc ăn, nghỉ tại tỉnh Bắc Giang, không được
phép đi về hàng ngày; tổ chức quản lý hệ thống xe đưa đón công nhân đảm bảo
khoa học, an toàn phòng chống dịch; thực hiện đúng phương châm: “Sản xuất để

chống dịch, chống dịch để sản xuất”, đảm bảo nguyên tắc: Công nhân an toàn - sản
xuất an toàn - giao thông an toàn - nhà trọ/ khu ở an toàn; duy trì thực hiện xét
nghiệm định kỳ cho người lao động; kiện toàn và duy trì hiệu quả mạng lưới Tổ an
toàn Covid-19 trong từng bộ phận sản xuất…
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn
nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời thông tin, phản ánh các nội dung liên
quan đến công tác phòng, chống dịch về Liên đoàn Lao động tỉnh theo địa chỉ
email: ldld_tubg@bacgiang.gov.vn hoặc qua nhóm zalo Công đoàn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh (báo cáo);
- Lưu.
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