LIEN MINH HQP TAC xA
VIT NAM

CONG HOA xA HQI ciiU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& 2-'O /LMHTXVN-VP
V/v thrc hin nghiêm các bin pháp
phông, chong dch Covid- 19

Ha Nç$i, ngày f tháng 5 nàm 2021

KInh gfri: - Tnthng các ban, Thu truàng các dcm v trçrc thuc;
- Toàn the can b, viên chüc, nguYi lao dng ca quan, dan vi.
Trithc tInh hInh din bin rt phüc tp cüa djch bnh Covid-19, thrc hin chi
dao ciia Thu tró'ng ChinE phñ ti Cong din s 5 70/CD-TTg ngày 02/5/2021 v chn
chinh, nâng cao hiu qua cOng tác phóng, chng djch Covid-19, Thu?mg trçrc Lien
minh HTX Vit Nam yêu cu toàn th can b, vién chirc, ngui lao dng thirc hin các
cong vic sau day:
1. Quán tri@, thirc hin nghiêm kin chi dao cüa Thu tuOng ChInh phiX ti
Cong din s 570/CD-TTg ngày 02/5/202 1 và hirâng dn cüa Bô Y t, chinh quyn,
các co quan sâ tai lien quan dn cong tác phông, chng djch bnh Covid- 19; thrc hin
nghiêm Thông dip 5K (KhAu trang - Khir khun - Khoãng each - KhOng t.p trung Khai báo y ti). Van phông, Thu tru&ng các &m vj tng cis&ng các thit bj phông, chông
djch tai Co quan, dm vj (cn y th, thit bj do than nhit,...); thçrc hin do than nhit
hang ngày cho can b, viên chuc, ngixi lao dng và khách dn lien h cong tác tai cci
quan, don vj.
2. Các tru&ng hçrp quay tr& iai Ha Ni sau k' nghi l 30/4-1/5 b.t buc phái
khai báo y t theo quy djnh; rà soát các mi quan h, tip xüc d thrc hin các bin
pháp phàng, chng djch theo quy djnh cüa BO Y t và cci quan có thám quyên; xác
djnh tInh trng sirc khOe cüa bàn than, nu Co biu hin ho, s&, khO thi,... thông báo
cho Van phOng Lien minh HTX Vit Nam, Thu tnr&ng don vi và cci sâ y t d duçc
tir v.n, hu&ng dan.
3. Trithng các Ban, Thu tru&ng các don vj chju trách nhim tnróc Chii tjch,
Thuing trrc nu d xáy ra vi phm v phông, chng djch bnh t.i dun vj mInh. Can
bO, viên chüc, ngtrYi lao dng nêu cao tinh thn chu dng, trách nEim, binh tTnh trong
các tInh hung; tIch crc phOng cMng djch nhung không la là cong vic; nu ti1 each
ly theo quy djnh, cô gang dam bào hoàn thành các cong vic dixcic giao./.
N0inhn:
- Nhtr trên;
- Thir&ng trrc LMI-ITXVN;
-Liru:VP.
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