TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phiic
Ha Nói, ngày 31 tháng 3 nám 2020
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"V vic thirc hin Chi thj 16/CT-TTg
cüa Thu thong CP"
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- LDLI) cac tinh, thanh pho
- Cong doàn ngành Trung irong và tuong throng
X
- Cong doan Tong Cong ty tryc thuçc Tong Lien doan
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Thirc hin Chi thi s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu ti.rOng ChInh
phü v vic thrc hin các bin pháp cp bach phông, chng djch bnh Covid 19, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu c.0 Lien doàn Lao dng các tinh,
thành ph& Cong doàn nganh Trung .rcTng và tucrrig duong, Cong doàn Tng
Cong ty trrc thuc Tng Lien doàn nhu sau:
1. T.p trung cao d th%rc hin các bin pháp phông, chng dch dã d ra,
nh,t là Chi thj

sE, 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chi thj s 1 6/CT-TTg ngày

3 1/3/2020 cüa Thu tithng ChInh phci.
2. B tn d can b, cong chOc, viên chOc sO dung cong ngh thông tin lam
viêc tai nha. NlhCtng tnrô'ng hçTp th.t si.r cn thit nhi.r tnirc chin dâu, trrc Ca quan,
xi:r l' tài 1iu m.t va các nhim vii quan tr9ng, c.n thit khác tai co quail, dn

lam

viêc ti ca sô, theo chO tnrang cOa Ban Chi dao phông chng djch dja phuang,
ngành, don vi.
3.. Yêu c.0 t.t câ các can b, cong chOc, nguôi lao dng tuyt dê,i không di
chuyn khôi noi cu trü, tii tQ.p qua

io

ngithi duth

mci

hInh thüc, nghiêm chinh

chp hành các bin pháp phOng, chng djch bnh theo hi.rng dn cüa Bô Y t.
4. Thii gian thc hin tr 0h00 ngày 01/4/2020 cho dn khi

co

thông báo

tip theo.
Noi nhin:
- Nhtx kInh gCri;
- ThiOng trçrc DCT (d b/c).
- Ltru: Van thu TLD.
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