
 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Số: 331/LĐLĐ 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Cần Thơ, ngày 15  tháng 7 năm 2021 
       Về việc triển khai công văn số 2622/UBND-KT 

         và Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM 

 

 Kính gửi: Các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố 

 

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch CoVid-19, vừa tiến 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho 

người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. 

 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp công đoàn 

khẩn trương triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

Các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến nội dung công văn số 2622/UBND-KT ngày 13/7/2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn 

trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 và Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đến các công đoàn 

cơ sở, đoàn viên và người lao động  để nghiêm túc thực hiện; Tham gia phổ biến và 

phối hợp triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung trên theo cấp quản lý 

của đơn vị.  

(Đính kèm công văn số 2622/UBND-KT ngày 13/7/2021 và Hướng dẫn số 

2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021) 

    Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị  

phản ảnh và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hướng dẫn trên về Liên đoàn 

Lao động thành phố qua (Ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ Lao động) để kịp 

thời hướng dẫn. 

 

                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỤC 

Nơi nhận :  
- Như đề gửi; 

- BTV (để chỉ đạo) 

- Lưu CSPL & QHLĐ, VF, Web. 

 

                                                                                     Huỳnh Thị Hiền  
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