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S:44 /TLD-QHLD 
V/v trin khai tiêm vc xin 

Covid- 19 müi 3, müi 4 cho doân vien, 
nguäi lao dng 

Ha Nç5i, ngày 2' tháng 6 nàm 2022 

KInh gri: 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; 

- Các cong doàn ngành trung ucmg và tYng ducmg, 

cong doàn tng cong ty trrc thuc Tng Lien doàn. 

Theo Cong van s 3297/BYT-DP ngày 23/6/2022 cUa B Y tê ye vic triên 

khai tiêm vc xin phông COVID-19 mQi 3, miii 4 cho cong nhân, nguYi lam vic 

tai các khu cong nghip, tInh dn ngày 22/6/2022, Ca nithc dã trin khai tiêm ducic 

hon 226 triu lieu vc xin phông COVID-19. Vc xin vn duqc coi là "lá chin" 

an toàn nht trong phOng, chng djch; tiêm vc xin s9m hon và bão dam thué,c 
chcta bnh kjp thii sê gop phn ngän chmn ca bnh chuyn n.ng và tCr vong do 

COVID- 19. 

D tang ci.ring min djch cho doàn viên, ngu1i lao c1ng nht là cOng nhân, 

ngi.thi lao dng lam vic tai  các khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t (sau 

day gçi chung là khu cong nghip), dam bão sir n djnh, an toàn cho hott dng 

san xut kinh doanh, khOng d drt gay chui san xut trtróc nguy cci djch bnh 

COVID-19 có the quay trâ lai,  Doàn Chii tch Tong Lien doân Lao dng Vit 

Nam d nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cong doàn ngành trung 

uong và tuong duang, cong doàn tng cOng ty tr1rc thuc Tng Lien doàn kjp thii 

trin khai mt s ni dung sau day: 

1. Tang cuông v.n dng và chii dng phi hçp vâi chInh quyn dja phumg, 

ngành y t, Ban Quán 1 các khu cOng nghip, thu tnr&ng co quan, don vj, nguii 
si:r d11ng lao dng d trin khai tiêm chiing miii 3, miii 4 vc xin phOng COVID-
19 cho doàn viên, ngu?ñ lao dng. 

2. Chi dto cong doàn co sà phi hccp vâi nguäi si:r diing lao dng tuyên 
truyên, cung cap thông tin, nâng cao nhn thirc cho doàn viên, cOng nhan, ngthi 
lao dng lam vic tai  các khu cong nghip v nghia và thm quan tr9ng ciia 
vic tham gia tiêm chiing dy dii, kjp thai vc xin phông COVID-19. 
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TM. DOAN CHU TECH 
CHU TCH 

D nghj các Lien doân doãn Lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngânh 

trung uing và tucrng ducing, cong doàn tngcông ty tnrc thuc Tng Lien doàn 

khn trtrclng, nghiêm t'Cic trin khai thiic hin. 

Qua trInh thirc hin, nu có vi.râng m.c, d nghj phãn ánh v Tng Lien 

doàn Lao ctng Vit Nam (qua Ban Quan h Lao dng) d dugc hithng dn và 

giâi dáp./. . 

p 

No'inhiin: 
- Nhi.r trén; 
- B Y t (d ph/h); 
- Các Ban, &xn vj trirc thuc TLD. 
- Liru: VT, QHLD. 
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