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Kính gửi:                 Ch
 
Thực hiện Công văn 757/L

đoàn Lao động Việt Nam v
bệnh Covid-19”, Ban Thường v
Minh đề nghị các công đoàn 

- Tuyên truyền, hướng dẫ
chức, người lao động về sách 
Covid-19 trong đảm bảo an to
ngắn gọn, khoa học, tiếp cận ng
thoại thông minh và máy tính có k
giúp đoàn viên, người lao độ
biệt tại các  đơn vị có đông 
“3 tại chỗ”. 

- Địa chỉ xem và tải sách đ
http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid

- Hướng dẫn sử dụng sách 
 
Ban Thường vụ Công đ

hiện tốt tinh thần Công văn n

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

ỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH
Ọ ỐC GIA 
 CHÍ MINH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

òng, chống         
TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 

 

Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc 

757/LĐLĐ –TG  ngày 28 tháng 9 năm 2021 c
về việc “Phổ biến sách điện tử về phòng, ch
ờng vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành ph

đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau: 

ớng dẫn, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công ch
độ ề sách điện tử “CNm nang phòng, chống d

ảo an toàn, vệ sinh lao động”. Sách điện tử đ
ếp cận người đọc nhanh, hiệu quả, có thể đọc sách tr

và máy tính có kết nối internet để góp phần nâng cao ki
ời lao động chủ động phòng chống dịch bệnh Covid
đông người lao động, các đơn vị đang thực hiệ

ách điện tử: 
http://vnbook.com.vn/books/Cam_nang_phong_chong_Covid-19.rar

ử ụng sách (xem văn bản đính kèm). 

Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan 
ăn này./. 

 

Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
ạnh phúc 

tháng 9 năm 2021 

ăm 2021 của Liên 
òng, chống dịch 

Thành phố Hồ Chí 

ộ, công chức, viên 
ống dịch bệnh     

đ ệ ử được trình bày 
ể đọc sách trên điện 

ần nâng cao kiến thức 
ị ệnh Covid-19, đặc 

ực hiện phương án 

19.rar 

ị quan tâm thực 



  

 



  

 



  

 



  

 


