
TM. BAN THU'ONG VU 
ITICH 

BAN CHAP HANH 
CONG DOAN 
DIEN LUG 

VIET 

TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM CONG HOA xA 1101 CHEJ NGIIIA VIT NAM 
CONG BOAN BI LTC VIT NAM Bc Ip - Tr do - Hnh phñc  

Ha Nói, ngày .2Xtháng 3 nám 2020 

KInh gui: Các Cong doàn trirc thuc. 

Thirc hin Van bàn s 265/TLD ngày 24 tháng 3 11am 2020 cüa Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam v vic 4n dng dóng gop üng h, dng viên, chia sé 
trong phông, chông djch Covid- 19, Cong doàn Din lirc Vit Nam dê nghj Cong 
doàn trirc thuc trin khai mt s ni dung sau: 

1. Kêu gçi, vn dng CNVCLD nêu cao tinh than doàn k&, tucmg than 
twmg ai, nhän tin hu&ng img phát dng "Toàn dan üng h phông, chng djch 
Covid- 19" cüa B Thông tin và Truyn thông, B Y t, Trung uo'ng Mt trn T 
quôc Vit Nam va Hi Chü thp do Vit Nam nhrn sm My lüi djch bnh 
Covid-19 qua Tng dài 1407 (son tin CV n giri 1407, trong do n là s 1n üng 
h 20.000 dng). S tin thu v së dtrçc Ban Chi dao  phOng, chng djch bnh 
Covid- 19 Quc gia sir ding nhm h trç trang thi& bj y t, nhu yu phm cn 
thi& d bào v thy thuc va các chin si quân di, cong an trirc tip tip xiic vth 
nguñ mc bnh; h trg ngiiO'i bnh nhim và nghi nhim phài each ly tp trung, 
cách ly tai  nhà hoc tai  nai dang duqc khoanh vüng djch. 

2. Tharn gia, phi hçp vói chuyên mon dng cp üng h, h trq phOng, 
chng dch Covid-19 tai  dja phuang, cci s& cüa dan v. Thäm hOi, dng viên, 
tang qua, chia sé khó khän di véd can b, y bác sr, chin sT, các dan vj tham gia 
chng djch ti tuyn Mu và gia dInh, ngui than cüa h9. 

3. Chü dng thäm hOi, dng viên d& vi các y bác si, ngui lao dng trirc 
tip thirc hin và tham gia phOng, chng djch bnh tai  dan vj mInh. Quan tam, 
chäm lo, dng viên, h tro, dam bào ch d chinh sách cho ngui lao dng khi 
bi cách ly. 

Ban Thithng \rçl  Cong doàn Din 1irc Vit Nam d ngh các Cong doàn 
trrc thuc t chirc trin khai thirc hin các ni dung trên./.,,-' 

S6: /16,1 /CDDVN-CSPL 
V/v Vn dc$ng dóng gop ing ho, d5ng viên, 

chia sé trongphdng, chong dlch  COVID-19. 

Noi nhãn: 
- TLD LDVN (b/c); 
- Dãng Uy, HDTV EVN (b/c); 
- Tong Giám dôc EVN (b/c); 
- Các Cong doàn trirc thuc; 
- Thu'O'ng trirc CD DLVN; 
- Các Ban CD DLVN; 
- Website CD DLVN; 
- Lisu: VT, CSPL. 
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