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Ha Ni, ngày))- tháng 9 nám 2021

V/v ph bin sách din tCr v phOng, chng
djch bnh Covid-19

KInhgài:
- Các Lien doãn Lao dng tinh, thành ph;
- Các Cong doàn ngânh Trung hong và tuong throng;
Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn.
NhIm dy m?nh các hoat dng tuyen truyn v cong tác phông, chng
dich bênh Covid-19, Cong doàn Thông tin và Truyên thông Vit Nam phôi hqp
vth Nhà xuat ban Thông tin và Truyên thông xuât ban sách din tir "CAM
NANG PHONG, CHONG COVID-19 trong dam bdo an bàn, v sinh lao
d5ng". Sách din tCr thrçic trInh bay ngn g9n, khoa h9c, tiêp cn ngutñ dcc
nhanh, hiu qua, có the dc sách trên din thoai thông minh và may tInh có kêt
nôi internet.
D gop ph.n nâng cao kin thüc giüp doàn viên, nguOi lao dng chü dng
phOng, chông djch bnh Covid-19, dc bit tai các dja phuong, doanh nghip có
dông cong nhãn lao dng, các doanh nghip darig thirc hin phuong an "3 tai
chô", Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam dê nghj các Lien doàn Lao dng tinh,
thành phô; các Cong doãn ngãnh Trung uang và tuong di.rcmg; Cong doàn Tong
COn ty trirc thuc Tong Lien doàn phô biên rng rãi sách din tir "CAM NANG
PHONG, CHONG COVID-19 trong dam báo an bàn, v sinh lao d3ng" tOi
can bç5, cong chüc, viên chüc, doãn viên, ngui lao dng.
- Dja chi xem và tái sách din tCr:
http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong chong_Covid- 19.rar
- Huóng d.n sCr diing sách (xem van ban dInh kèm).
Trong qua trinh trin khai, nu có vtthng m.c c.n giãi dáp, d nghj lien h
ông Lê Ha VTnh, Nha xuât bàn Thông tin và Truyên thOng, din thoai:
0912663773, email: vinh1k76@gmai1.com.

Noi nhmn.

TM. BOAN CHEJ TICH
HO CHIJ TICH

- Nhux trên;
- D/c Chfi tjch TLD (c1 b/c);
- Các dông chl PCT TLD;
- VP và các ban TLD;
- Lru: VT, TG.

Ngç Duy fLiu

HU'ONG DAN SU' DVING SACH DIN TI
CAM NANG PRONG, CHONG COVID-19
trong dam bão an toàn, v sinh lao dng
1. Dc sách trên may tinh

Giao din quyé'n sách trên may tInh
* Các chzc náng trên thanh cong cy.
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Trang thu nhö
Miic luc
Dánh du trang
Djch chuyn v thao tác truOc
Djch chuyn v trang du
Djch chuyn v trang tnr6c
Djch chuyn dn trang tip
Djch chuyn dn trang cui

U

Djch chuyn dn thao tác tip
Tir dng lat trang
Cong cii chèn text, hInh, dánh du ni dung sách

Chia sé mng x hi
Chia sé qua email
Ma QR code cUa quyn sách

* Các chüc näng trong quyn sách:
Bt lôi d9c cüa trang sách
Tt [61 doc

Tt lôi d9c cüa trang sách

Xem video mirth h9a cho nOi dung cüa trang sách

2. D9c sách trên thiit bj di d3ng

Giao din quyn sách trên thiét bj di th5ng

* Các chic náng trên thanh cong cu:
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Trang thu nhô
Miic liic
Cong cii d djch chuyn trang
Phóng to
Thu nhO
Dánh du trang
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Chirc näng khác
Ma QR code cUa quyn sách

* Các chic näng trong quye2n sách:
Bat 1&i d9c ciia trang sách
Tt 1ô'i c1QC cüa trang sách
Xem video minh h9a cho ni dung cüa trang sách

