TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGI[IA VIT NAM
VIET NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phñc
Ha Nói, ngày 04 tháng 6 nám 2021

Se,: 25/HD-TLD

H1JNG DAN
Htrimg frng Chu'orng trInh "V&-xin cho Cong nhân" và kêu gçi vn dng
doanh nghip, ci quan, do'n vj, t chfrc, cá nhân tIch clyc tham gia üng h
cong tac phong, chong d1ch Covid -19
Vi'ra qua, Teing Lien doàn Lao dng Vit Nam dA trin khai Chiiang
trInh "Vác-xin cho cong nhân" va phôi hqp vâi CC co quan lien quan dé kêu gpi
vn dng doanh nghip, coquan, clan vj, to chüc Va cá nhân tIch circ tham gia
üng hO cong tác phông, chông djch Covid-19 và Qu vàc-xin phông Covid-19
Vit Nam. Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam hixâng dan các
lien doàn lao dng tinh, thành phô, cOng doàn ngành Trung 1.rong, cOng doàn
tong cong ty trirc thuOc triên khai hu&ng üng các Chucmg trInh trên nhii sau:
I. Hiröng frng Chiwng trInh "Vc-xin cho Cong nhân" (tru*c ngày
03/6/2021 duVc gii là "Triu liu vc-xin cho cong nhn ngheo")
1. Dôi tu1ng vIn d3ng
- Doàn viên, ng.thi lao dng, cac cp cOng doan trong cã ni.rYc;
- Các doanh nghip, Co quan, don vj, t chüc trong Va ngoài ni.róc;
- HO gia dInh, cá nhãn trong và ngoài nu&c.
2. ThÔi gian vmn d3ng: bt d.0 tr ngày 23/5/202 1, cho dn sau 20 ngày
kê tir khi Chinh phü Cong bô ht djch Covid-19.
3. Ni dung, co quan vmn d3ng và dôi 1wrng h 1r9
3.1. Co quan t chüc vn dng: Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, Báo
Lao dOng.
3.2. Don vj tip nhn h trçr: Qu5 Xâ hOi Tir thin T.m lông yang (vit t&t
la Quy Tam long yang).
- Toàn bO s tin üng hO Chuong trInh "Vc-xin cho cong nhân" do Qu5
Tam long yang tiep nhm duçic va &rçic chuyen ye Quy vac-xin phong Covid-19
Vit Nam (ten giao djch Tiêng Anh: Vietnam Fund for Vacination Prevention of
Coronavirus Disease 2019, viêt tAt là VFVC), de dành cho cong tac mua vAc-xin
phông Covid-19 cho Cong nhãn lao dng.
4. Hmnh thic üng h3
.h
- Lien hç trirc tiep
Quy Tam long yang: So 51 Hang Bo, Hoan Kiem,
Ha Nôi. Din thoai: 024.39232756 hoäc 024.39232748
hoc cac Van phông dai din Báo Lao Dng trên toàn quc.
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- Chuyn tin qua tài khoãn ella Qu5 Tm lông yang Lao dng, gm:
* S tài khoân: 113000000758 tai Ngân hang Vietinbank, chi nhánh
Hoàn Kiêm, Ha Ni;
* Si tài khoán: 0021000303088 tai Ngân hang Vietcombank, chi
nhánh Ha Nôi;
* S tài khoàn:12410001122556 tai Ngân hang BIDV, chi nhánh Roan
Kiêm, Ha Ni;
* Sé tài khoán: 1005755579 ti Ngân hang SHE, chi nhánh Ha Ni;
* S tài khoán USD: 115000196228 ti Ngân hang Vietinbank, chi
nhánh Hoân Kiêm, Ha Ni.
Ni dung chuyn khoân: H trçr vaccine.
- H trq qua VI Momo: ma VI Momo; ch911 chi.rong trInh "Mi ngày
mt nghin"; thrc hin theo huó'ng dan. Ni dung Ru nhän: H trq vaccine.
- H trq trirc tuyn: trén các Trang din tü Báo Lao dng.
H. Hu'ó'ng ll'ng dçrt vn dng nhn tin thông qua Cong thông tin nhân do
quc gia, du s 1408
1. D6i twIng vin 143ng
T.t câ cac cá nhân có si:r d%ing s thuê bao di dng cüa các nhà mng
thuc h thông viên thông Vit Nam (gom: Vinaphone, MobiFone,
•
Vietnamobile, Viettel va Gtel) ai co it gop it, ai co nhieu gop nhieu.
2. N3i dung tin nhn
- Nhii.n tin: Covid NK gfri 1408 (Vit hoa hoc vit thithng du duçuc)
Trong do: N là s bt k' trong khoãng tr 1 dn 2.000; K th hin dan vj
(nghin dông). Mi tin nhän qu vj dón gop 1.000 dông nhân N lan. VI d%i nhän tin:
Covid 20k tirc là ctóng gOp 20.000 dông. Din thoai h trg: 19001530, nhánh 6.
Website: 1400.vn
- Tng Cong ty truyn thông da phuong tin (VTC) là dcun vj trirc thuc
B Thông tin và Truyn thông có trách nhim dôi soát so lieu kêt qua ng h
qua tin nh.n; chuyén tiên üng h ye Cong thông tin din ti:r nhân dao Quôc gia
ngay sau khi di soát d ,chuyên cho Qu ella Uy ban Trung uong Mt trn To
quôc Vit Nam và Qu5 väc-xin phOng Covid-19 Vit Nam theo quy djnh.
III. Htr&ng irng Lôi kêu gçi "Vn dng doanh nghip tham gia dóng
gop mua väc-xin tiêm phông dich Covid-19 cho công nhn lao dng"
1. DEi tumg vin d3ng
- Các doanh nghip, ca s& san xut kinh doanh trong nuóc;
- Cong doàn Ca si tai doarih nghip.
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2. Tho'z gian vn dng: bat dau tix ngay 26/5/202 1, cho den khi du nguon
kinh phi mua vac - xin cho cong nhân lao dQng.
3. N3i dung
3.1. Co quan t chüc: Tèng Lien doàn Lao dng Viet Nam và Phông
Thi.rong mai và Cong nghip Vit Nam (VCCI)
3.2. Ni dung trin khai:
- Kêu gi các doanh nghip chü dng chu.n bj dành ngun kinh phi d
mua vac-xin phông Covid- 19 cho cong nhãn lao dng dang lam vic tai doanh
nghiep, co s& san xuât kinh doanh cüa mInh khi duçic nhà nuóc cho phép; chü
dçng tiep can voi cac nguon vac-xin hp phap; dang ky voi cac cap cong doan
dê tong hqp gui co quan nha nithc có thâm quyén dé phân bô khi duqc phép
mua.
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- Vn dng doanh nghip ñng hQ trirc tip cho Qu5 vc-xin phông Covid19 Vit Nam (ten giao djch Tiên Anh: Vietnam Fund for Vacination Prevention
of Coronavirus Disease 2019, viêt tat là VFVC);
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4. Viçc ho tr1 cho Quy vac-xtn phong Covid-19 Vzçt Nam girt ye
- S tài khoãn: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và
211101429996868 (EUR) tai Ngãn hang TMCP Dâu ttr và Phát triên Vit Nam,
Chi nhanh Ha Ni,
- S tài khoãn: 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999
(EUR) ti S& giao djch kho bac nhà rnrâc,
- Tài khoãn tip th.n tin tr nithc ngoài: Account number:
21110009116868 (1/ND); 21110371116868 (USD)và21110142996868 (EUR).
IV. To chffc thiyc hien
i. Lien doàn lao dng các tinh, thành ph& cong doàn ngành trung uong và
tuong throng, cong doàn tong cong ty trirc thutc:
- Can cr Huàng dn nay có các hInh thüc trin khai hiu qua các Chrnmg
trInh 4n dng, ing h phông, chong djch Covid-19 dn các
cong doãn,
doàn viên va nguài lao dng tai các doanh nghip, co quan, don vj trén dja bàn
tinh, thánh phô, ngành, linh vtrc quân 1;
cap

- T chirc truyn thong, dng tâi thông tin trén các trang thông tin din ti:r,
co quan báo clii trong h thông cOng doàn;
- Báo cáo kt qua thc hin các Chuong trmnh v Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam (qua Ban Quan h Lao dng);
- Phãn ánh nh&ng wang mac, kho khAn trong qua trInh trin khai thrc
hin gui ye Tong Lien doãn dê kjp thai diu chinh.
2. Qu Tm lông yang t chic tip nhn üng h Chi.rong trinh "V&c-xin
cho cong nhân"; phôi hqp
Ban Quan h Lao dng Tng Lien doàn d theo
vai
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dOi, tng hçp vic trin khai Chuong trInh "V&c-xin cho cong nhân" và báo cáo
kêt qua v&i Thuông trrc Doàn chü tjch.
3. Ban Quan h Lao dng phEi hçip vci Ban Tài chmnh tham muu cho
Thu&ng trirc Doàn Chü tjch Tong Lien doan ban hãnh Hu&ng dn ci th v van
cle tai chmh, viçc cle xuat mua vac-xin; la thu mm phoi hqp vci cac co quan Co
lien quan dê theo dôi, tong hqp két qua trién khai các Chuong trInh vndng;
báo cáo Thithng trijc Doàn Chü tjch djnh kS' 2 tháng!lân và khi dtrçic yêu câu.
4. Ban Tuyên giáo chü tn chi do các co quan báo chi trong h thng cong
doàn và phôi hçip vó'i các Ca quan báo chI trung uong và dja phuong to churc
vic thông tin, truyên thông ye các Chuong trInh.
5. Các ban, don vi theo chüc nàng, thim vi tham gia ph& hcrp trin khai
thirc hin các Chumg trInh 4n dng dam báo hiu qua.
Thông tin chi tiet lien he: d/c Vu Thj Loan, Phó truóng ban Quan h Lao
d5ng, din thogi: 0988844128.
TM. DOAN CIIU TICH
PHO CHU TICH

Noinhn:
- Cáe LDLD tinh, thành ph6, CD ngành
TW; CD Tcty trrc thuOc TLD (dé tfh);
- D/e Chü tjch TLD (dé b/c);
- Các d/c PCT (de biet);
- Các Ban, don vj trijc thuOc TLD;
- Các CQ báo chI CD;
- Luu: VT, QHLD.
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