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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Ố2/LĐLĐ la Grai, ngày 05 thảng 10 năm 2020
V/v triển khai thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg 

ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Thực hiện Công văn số 200/LĐLĐ-TGNC ngày 05/10/2020 của Ban Thường vụ 
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 
24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban 
Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện la Grai đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai 
thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục vận động để doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động tiếp tục đề cao 
cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; tổ chức thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, khu nhà trọ của 
đoàn viên, người lao động, trong đó lưu ý:

Thực hiện nghiêm các biện pháp: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, 
các địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay 
thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại 
nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn tại 
các bếp ăn tập thể, ... quyết không đế dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp, nơi có đông công nhân lao động.

Chú trọng truyền thông cho đoàn viên, người lao động về thực hiện thông điệp 5K 
(Khấu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Khai báo y  tế và Không tụ tập), tiếp tục vận 
động cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone.

2. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 
các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo 
“Hướng dân phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm 
việc cho người lao động ” của Ban Chỉ đạo quốc gia; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng các 
phương án phòng, chống dịch cụ thể theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định; bảo đảm cơ 
sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên tổ 
chức diễn tập ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Nhận được công văn này, đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực 
hiện; kịp thời thông tin, phản ánh về Liên đoàn Lao động huyện./.

Nơi nhận TM. b a n  t h ư ờ n g  v ụ
- Như Kính gửi;
- Ban TGNC LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: LĐLĐ.
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