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S: h3 /LDLD 
V/vtip tçic tang ci.rông các bin pháp phOng, 
chông dch COVID-19 do ching virus mdci 

Corona gay ra. 

Quç2n 1, ngày 19' tháng 3 näm 2020. 

Kinh gwi: Cong doàn co s& trrc thuc Lien doàn Lao dng qun 1 

D chñ dng phOng, chng và hn ch thp nht sr lay Ian djch bnh, dam bão sue 

khóe, an toàn v sinh cho ngithi lao dng trong th&i gian cao dim cüa djch COVID-19, 

Ban Thu&ng vii Lien doàn Lao dng qun 1 d nghj Ban Chip hành cãc Cong doàn c sâ 

tip tjc trin khai th1rc hin mit s ni dung: 

1. Chü dng phi hcrp vii ngui sir diing lao dng tang cix6ng các bin pháp phông, 

chng djch nirn: trang bj kh.0 trang, nuóc rCra tay, thirc hin tiêu dc khir trCing nhà xuing, 

v sinh môi tnthng no'i lam vic, nâng cao chit luçrng ba an gi&a Ca, b trj các ca lam vic 

hçp 1r...  d tirng phó vth tinh hinh djch có th kéo dài và hn chê tác dng dn tinh hinh 

san xut kinh doanh cüa doanh nghip. Tang cu&ng thông tin tmyn thông, hu&ng d.n 

doàn viên và ngithi lao dtng hiu rO và chü dng phông, chng djch. Dê nghj ngi.thi sü 

dimg lao dng va ngithi lao dng thrc hin nghiêm Khuyn cáo cüa B y t v PhOng 

chng bnh viêm dithng ho hp do djch COVID-19 gay ra tai  nai lam vic. Theo dOi thông 

tin trên các trang báo chInh thng, không chia së thông tin chua kiêm chiirng, không lan 

truyn thông tin ba dat. 

2. D han ch vi rut nCoV lay lan qua vic thanh toán bng hinh thirc tiên mit: 

- Ban Chip hành Cong doàn co' sc tip tçic phi hcp vi ngiiO'i si:r diing lao dng 

thirc hin trich np kinh phi cong doàn qua tài khoán Cong Doàn Vit Nam hoc tài khoãn 

Lien Doàn Lao dng Qi (di vi doanh nghip chua ducc cp nht thông tin trên h thng 

tài khoán Cong Doàn Vit Nam), ng thô!i nhanh chong cung cp thông tin cn thit ye 

Lien doàn Lao dng qun 1 gm: ten doanh nghip, dja chi, ma s thu& ma sê, dóng Báo 

him xa hôi, s tin uOc dóng kinh phi cã nám d cp nht thông tin cüa doanh nghip vào 

h thng phn mm thu kinh phi cOng doàn. 

- Dôi vi các Cong doàn co' s chua thirc hin ma tài khoãn cüa cong doàn, Ban 

chip hành Cong doàn ca sa chu dng 1ira chn chi nhánh Ngân hang Thuang mai  cô phn 

Cong Thucmg Vit Nam (Vietinbank) gn dan vj mInh nhât ma tài khoán cüa Cong doàn 

ca so' d thu lcd trong giao dlch  cüa dan vj và cung cp thông tin v Lien doàn Lao dng 

qun 1 d cp hht thông tin vào h thng. 
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Sau khi thông tin cüa dan vj &rçYc cp nht vào h thng phn mm, Ban chip hành 
cong doàn Ca sâ thông báo den doanh nghip là dôi tucmg dóng kinh phi cong doàn thirc 
hin trich np kinh phi qua tài khoãn Cong Doàn Vit Nam, cii the: 

+ Ten tài khoãn: Cong doàn Vit Nam 

+ Si tài khoãn: 1170 0136 6668 

+ Ti Ngân hang Thirong mi c phn Cong Thirong Vit Nam. 

+ Ni dung: MST <ma so thuê> <ten cong ty, doanh nghip> dóng 2% KPCD 
thang nàm 

VI di: Cong ABc, cO ma sO' thuê' là 0123456789, dOng 2% kinh phi tháng 01 nàin 
2020, se ghi dung chuyên tiên nhw sau: 

"MST0123456789 cong iy ABC dung KPCD TO] nam 2020" 

V doàn phi, Ban chap hành Cong doàn ca si së thirc hin trich np v tài khoàn 

Lien doàn Lao dng qun 1, theo thông tin sau: 

+ Ten tài khoãn: LIEN DOAN LAO DQNG Qi 

+ S tài khoãn: 119000005242 

+ Ti: Ngan hang TMCP Cong thirong Vit Nam — Chi nhánh 1 - TPHCM 

3. Di vài nhung doanh nghip dang t?m  ngrng hoat dng hoc có hInh thirc cho 

ngtthi lao dng nghi vic, Ban chp hành Cong doàn ca si cüng kp thi nm tInh hInh và 

thông tin v Lien doàn Lao dng qun 1 qua da chi mail ldld.qltphcm.gov.vn  dng thai 

CC cho b phn tài chinh qua mail hoahuynh023@gmail.com  hoc 

nguyetnguyen1d1dgmail. corn ' 

Trân tr9ng./. 

Noi nhân: 
- Nhir trén; 
-Web; 
-LmiVT. 
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