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Sô:73/LDLD
V/v phôi hçrp chãm lo Tët cho NLD a 1i dja
phucmg don Tét Nguyen dan Tan Sthi -2021

Kiên Giang, ngàytháng 02 nãm 2021

KInh gi:ri: Các cp cong doàn trong tinh.
Can cir Thông báo k& 1un s 26/TB-VPCP ngày 08/2/202 1 cüa Van phông
ChInh phü ye vic thông báo Két lun cüa Thu ti.r&ng ChInh phü Nguyn Xuân
Phñc tai cuc h9p Thi.rông trirc ChInh phü ye phông, chong djch Covid- 19.
Thçrc hin Cong van s 161 8/TLD, ngây 0 5/2 /2021 cüa Doàn Chii tch Tng
Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic phôi hçp chäm lo Têt cho nguäi lao dng &
li dja phi.rang don Têt Nguyen dan - 2021.
Nhm thc hin tét vic phông, cMng djch Covid- 19 và thi& thrc chãm lo
cho nguO'i lao dng thirc hin tOt khuyên cáo cüa ChInh phi:i, UBND tinh trong vic
& li dja phucing don Tét. Ban Thu&ng v LDLD tinh yêu câu các cap cOng doàn
thirc hin tot mt sO ni dung sau:
1. Tip t1ic ph& hçTp v&i chInh quyn, chuyên mon dng cp và ngi.thi sir
diving lao dng thrc hin tOt các bin pháp tuyên truyên, v.n dng phOng chông
djch Covid-19, nhât là thrc hiên tot yêu câu "5K" trithc hêt là deo khâu trang,
không tii tp dông ngu&i, xi.r 1 nghiêm các tnrng hcp vi phm.
2. Rà soát, n&ii thông tin doàn viên, nguôi lao dng dãng k & 1i dja phuang
dOn Têt, khân trtrang báo cáo ye Ban Thu&ng vu LDLD tinh dé có kê hoch thäm
hOi, dng viên tnr&c và trong têt dông th&i chü dng dê xuât chinh quyên, tO chuc
chinh trj - xã hi, chuyên mon dông cap và ngu&i sir d1ing lao dng thAm hói, dng
viên, tang qua và to chirc các hoat dng vui Têt cho doân viên, ngi.thi lao dng và
gia dinh t?i nai ô 1ti an Têt.
Nhn dugc cOng van nay, d nghj các cp cOng doàn t chirc thirc hin t&
yêu câu ni dung nêu trên và báo cáo kêt qua chãm lo cho doàn viên, ngu&i lao
dông & lai dia phucing don Têt ye LDLD tinh (qua Ban ChInh sách — Pháp lu.t, dja
chi email: bancsplkgyahoo.corn.vn) truác ngày 18/02/202 1.
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