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"V vic thrc hin Chi thj I 6/CT-TTg
cüa Thu tixàng CP"

Kinh

gui:

Ha Nç5i, ngày 31 tháng 3 nàm 2020
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- Cong doàn nganh Trung trong và tirong drong
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Thrc hin Chi thj s 1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu ttrng ChInh
phü ye vic thc hin các bin pháp cap bach phông, chông djch bnh Covid 19, Tong ,Lien doan Lao d9ng Viçt Nam yeu cau Lien doan Lao d9ng cac trnh,
thành phô, Cong doàn nganh Trung uong và tuang du.ong, Cong doàn Tong
Cong ty trçrc thuOc Tong Lien doàn nhii sau:
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1. Tp trung cao d thc hin các bin pháp phông, chng djch dã d ra,
nhAt là Chi thj so i 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chi thj so 1 6/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu ti.róng ChInh phu.
2. B trI d can b, cong chiLrc, viên chCrc sCr dung cOng ngh thông tin lam
vic tai nhà. Nhfng truông hcip that sr can thiêt nhu trçrc chiên dâu, trrc co quail,
xu ly tal liçu mat va cac nhiçm vii quan tr9ng, can thiet khac tal Ca quan, den lam
vic tai ca s&, thea chü tnrang cüa Ban Chi dao phông chOng djch dja phuang,
ngành, dcm vj.
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3. Yêu cAu tAt câ các can bO, cong chiirc, ngi.r&i lao dOñg tuyt di không di
chuyn khOi nai cu trü, khOng tçi tp qua 02 ngixôi ngoài phm vi cong sir, trtrmg
hçc, bnh vién và noi cong cong, nghiem chinh chap hành các bin pháp phông,
chông djch bnh theo h.ràng dan cUa BO Y té.
4. Thñ gian th%rc hin tü 0h00 ngày 0 1/4/2020 cho dn khi có thông báo
tiêp theo.
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