TONG LIEN DOAN LAO DQNG
VIIT NAM

S 925 /TLD
V/v Thrc hin Nghj quyt s6 O6JNQ-MTFW-DCT

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc
Ha N5i, ngày 04 tháng 9 nám 2020

và Thông tn so O9IFT-MTTW-BTF

KInhgri:
- Các LDLD tinh, thành ph;
- Các Cong doân ngành Trung ucing Va trnmg ducing;
- Các Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc TLD;
Thrc hin Nghj quyt s O6INQ-MTTW-DCT ngày 03 tháng 7 näm 2020
Doàn Chü tjch Uy ban Trung iicing Mt trn T quc Vit Nam khóa IX v "Day
mnh 4n dng toãn dan phát trin kinh t - xã hi và tip tVc phàng, chng, khäc
ph,ic tác dng cüa djch bnh Covid -19"; Thông tn s 09/TT-MTTW-BTT ngày
08 tháng 8 näm 2020 cüa Ban thung trirc Uy ban Trung ucing Mt trn T6 qu6c
Vit Nam v vic Hrnfrng dndy mtnh vn dng toàn dan phát trin kinh t - xã
hi và tip tic phông, chng, khc phic tác dng cüa di djch Covid-19.
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj Lien doàn Lao
dng các tinh, thành ph Cong doàn ngành Trung uang; Cong doãn Tng Cong
ty trirc thuc Tng Lien doàn phi hcip vâi Uy ban Trung uong M.t trn T quc
Vit Nam các tinh, thành ph d phi hçip trin khai thirc hin Nghj quy& ma
trQng tam là:
1. Tp trung tuyên truyn dn can b, cong chüc, viên chirc và doàn viên
cong doàn, ngithi lao dng hiu và thixc hin chü trurclng cüa Dâng, chInh sách,
pháp lut cüa Nba nithc v phiic hi và phát trin kinh t& báo dam an sinh xã hi
và tip tçic phông, chng, khc phçic tác dng cüa dai djch Covid- 19;
2. Dy manh vn dng các doanh nghip, t chüc, cci quan, dan vj và can
b, cong chirc, viên chirc và doàn viên cong doàn, ngithi lao dng phát huy
ngun lirc d phic hi và phát trin kinh t cüa d.t nithc thông qua các cuc 4n
dng, phong trào thi dna yêu nuóc;
3. Tang cithng hoat dng giám sat, phãn bin xã hi v ni dung, thxc hin
chinh sách phc hM và phát trin kinh t, bâo dam an sinh xã hi và cãi cách th
ch, thu tic hành chInh trong diu kin tác dng cüa dai djch Covid - 19;
4. Tip tic 4n dng can b, cong chirc, viên chüc và doàn viên cong doàn,
ngu&i lao dng .tham gia phOng, chéng dai djch Covid -19; TIch ci,rc tham gia
phong trào "Doan .kt sang tao". theo Thông tn s 32/TT-MTTQ-BTT ngày

16/4/2018 cüa Ban tlurô'ng trirc fly ban Trung ucing M.t trn Tt quc Vit Nam
và các phong trào thi dna do ThU tuàng ChInh phU phát dng, nhm quyt tarn
thirc hin ducic mi1c tiêu kép.
D nghj Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph; Cong doân ngành Trung
uong; Cong doân lông Cong ty trrc thuc Thng Lien doãn thrc hin nghiêm
Nghj quyt s 06/NQ-MTTW-DCT và Thông tn s 09/TT-MTFW-BTT, djnh kt
báo cáo kt qua thirc hin v Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam tnróc ngày
30/10 hang näm.
NoinIin:
- Nhis trén;
- U' baii TWM1TQVN (dé bc)
- Thuàng trijc DCT TLD (dé b/c);
- Die ThiOng ban; phó tru&ig ban phi tthch;
- Luu: VT, Ban QHLD
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