LN DOAN LAO DONG TP. HO CHI MINH CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
LIENDOANLAOJJQNGThANHPHOTHUBIC
Dc Ip Ti.r do Hnh phác
-

S: 82/LDLD
V/v vn dng rnua vtc-xin d tiêrn phông djch
Covid- 19 cho cong nhân lao dng ti DN

-

Tp. Thu Duc, ngày 01 tháng 6 nãm 2021

KInh gu'i:
-

-

Ban Giám dôc các doanh nghip trên d!a bàn Tp.Thü Dfrc;
Ban Chap hành cong doàn co s& trrc thuc.

Thirc hin Cong van s 377/LDLD ngày 29 tháng 5 näm 2021 cüa Lien doàn
Lao dng Thành phô HO ChI Minh ye vic v.n dng doanh nghip mua väc-xin dê
tiêrn phông djch Covid-19 cho Cong nhân lao dng tai doanh nghip, nhàm huy
dng mpi nguôn 1rc trong xã hi dê ngwiri dan có the tiêp cn väc-xin phông
Covid- 19 nhanh nhât, qua do kiêrn soat bênh tat va tiêp tuc thuc hiên muc tiêu kep
de phát triên dat nu'ó'c và Thành phô Ho Chi Minh, Ban ThLthng vi.i Lien doàn Lao
dng thành phO Thu Dic rat mong nhn ducc sir quan tarn, phôi hp cüa Ban
Giám dôc các doanh nghip trên dja bàn thành phô Thu Düc và Ban Chap hành
cong doàn co sO' trirc thuc dê th?c hin dam bão các ni dung sau:
1. Dôi vói các doanh nghip
Quan tarn thit 1p "Qu5 phông, chông djch" d tir mua vc-xin phông
Covid-19 cho chInh cong nhân lao dng dang lam vic ti doanh nghip, CG si san
xuât kinh doanh cOa minh dê dam bão kiêm soát djch bênh Covid- 19, sam dua
doanh nghip ye trng thai hott dng bInh thtrô'ng (nguón cung cap vàc-xin, don giá
cho rnói lieu vàc-xin sê' có thông tin den doanh nghip khi có thông báo hithng dán).
Tham gia h trg, tài trq cho Qu9 v.c-xin phông, chng djch Covid-19 chung
tay vi "Triu lieu väc-xin cho cOng nhân nghèo" do Tong Lien doân Lao dng
Vit Narn phát dng; toàn b kinh phi Ong h chuong trInh së dugc chuyên tOi B
y te de mua vàc-xin, phân bO cho cOng nhân nghèo trên toàn quOc. M9i sr giüp
do', h tr? chu'ong trInh"Triu lieu väc-xin cho cong nhân nghèo" gi~i ye "Qu' tam
lông yang Lao dng" bang mt trong các hInh thüc sau day:
"Lien h trirc tip Qu5 tm lông yang lao dng:
-

-

-

So 51 Hang Bô, Hoàn Kiêrn, Ha Ni.
Diên thoai: 024.39232756 024.39232748
-

Hoc các Van phông di din Báo Lao Dng trên toàn quôc.

V"Chuyên tin qua tài khoãn:
-

-

So tài khoàn: 113000000758 tui Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kim, Ha Nôi.
S tài khoàn: 0021000303088 tai Vietcombank, chi nhánh Ha Ni.
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- S tài khoân: 12410001122556 ti BIDV, chi nhánh Hoàn Kim, Ha NOi.
- S tài khoân: 1005755579 ti SHB, chi nhánh Ha Ni.
- S tài khoin USD: 115000196228 ti Vietinbank, chi nhánh Hoin Kiêrn, Ha Ni.
( Ni dung chuyn khoân: H tr9' vãc-xin.
V'Chuyên tiên qua tài khoãn Lien doàn Lao dng Thành phô Ho Chi Minh:
- S6 tái khoãn: 118.000.004.504, tai ngân hang TMCP Cong thu'ang Vit
Nam, chi nhánh Thành phô Ho Chi Minh.
v'

Chuyen tien qua tai khoan Lien doan Lao dçng thanh pho Thu Du'c:

- S tài khoãn: 115.000.008.352 tai ngân hang Vietinbank, chi nhánh Dông
Sài gôn.
2. Di vói Ban Chp hành cong doàn co s& trrc thuc
Tiêp tic phôi hqp ngixâi sir diving lao dng tuyên truyn, vn dng ngithi lao
dng thrc hin tot yêu câu ye phông, chông djch Covid- 19 và v.n dng doàn viên
cOng doàn, cong nhân viên chüc - lao dngtharn gia chuung trinh nhãn tin và dóng
gop kinh phi üng h chwng trInh "Triu lieu väc-xin cho cOng nhân nghèo".
Phi hçp vâi Thu trithng cor quan, Ngithi sir diing lao dng, chuyên gia rniOc
ngoâi, rã soát nhanh ye tInh hInh doàn viên cOng doàn, ngi.thi lao dng có tharn gia
hoc tiêp xuc vâi nhu'ng ngui lien quan den Hi thánh truyên giáo Phc Hung,
han chót báo cáo truâc 15 gi ngày 02/6/2021 (qua dOng chI Nguyn Thành Tam,
din thoi 0906.3 49.974) dê kjp thii báo cáo ye Lien doàn Lao dng thành phô Ho
Chi Minh và Thành üy thành phô Thu Dirc.
Báo cáo kjp th?yi tInh hInh san xu.t, kinh doanh cüa doanh nghip; dM voi
trung hcip nguèi lao dng bj mat vic do doanh nghip ngung boat dng tir ãnh
hixâng cüa djch Covid-19 phái l.p danh sách báo cáo ye Lien doãn Lao dng thành
phô Thu Di.rc (lien h dông chI Hoàng Thj Kim Huorng, din thoai 0933.188.448)
dê kjp thyi h trçY, giâi quyêt, tu vn, giOi thiu vic lam cho ngui lao dng.
Ban Thuing vii Lien doàn Lao dng thanh ph Thu Di'rc rat mong các don vj,
doanh nghip và CDCS trlrc thuc quan tarn thirc hin, vi sue khoê cCia chInh
ngu?yi lao dng, vi sr an toàn vá phát triên ben vü'ng cüa doanh nghip.
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