TỔNG LIÊN ĐOÀN LAOĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 11 tháng 6 năm 2021

Số: 1043/LĐLĐ - CSPL
Về việc hưởng ứng Chương trình
“Vắc-xin cho công nhân” và kêu gọi vận động DN,
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cựctham gia
ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc;
Thực hiện Hướng dẫn số 25/HD – TLĐ ngày 4/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng
Liên đoàn về việc hưởng ứng Chương trình“Vắc-xin cho công nhân” và phối hợp với
các cơ quan liên quan để kêu gọi vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức và
cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường
vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn liên đoàn lao động các huyện, thành phố,
công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai hưởng ứng Chương trình như
sau:
I. Hưởng ứng Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” (trước ngày
03/6/2021 được gọi là "Triệu liều vắc-xin cho công nhân nghèo")
1. Đối tượng vận động
- Đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh;
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Thời gian vận động: bắt đầu từ ngày 23/5/2021, cho đến sau 20 ngày kể từ
khi Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.
3. Nội dung, cơ quan vận động và đối tượng hỗ trợ
3.1. Cơ quan tổ chức vận động: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam , Báo Lao
động.
3.2. Đơn vị tiếp nhận hỗ trợ: Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng (viết tắt là
Quỹ Tấm lòng vàng).
- Toàn bộ số tiền ủng hộ Chương trình "Vắc-xin cho công nhân" do Quỹ Tấm
lòng vàng tiếp nhận được và được chuyển về Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam
(tên giao dịch Tiếng Anh: Vietnam Fund for Vacination Prevention of Coronavirus
Disease 2019, viết tắt là VFVC), để dành cho công tác mua vắc-xin phòng Covid-19
cho công nhân lao động.
4. Hình thức ủng hộ
4.1. Liên hệ với LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) số 36 Bến Ngự
- thành phố Nam Định; số điện thoại 0228 3849663
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Chuyển tiền qua tài khoản của LĐLĐ tỉnh: số tài khoản 3751.0.9001810.00000
tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định
4.2. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng vàng: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà
Nội.
Điện
thoại:
024.39232756
hoặc
024.39232748
hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.
- Chuyển tiền qua tài khoản của Quỹ Tấm lòng vàng Lao động, gồm:
* Số tài khoản: 113000000758 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn
Kiếm, Hà Nội;
* Số tài khoản: 0021000303088 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà
Nội;
* Số tài khoản:12410001122556 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm,
Hà Nội;
* Số tài khoản: 1005755579 tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội;
* Số tài khoản USD: 115000196228 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh
Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine.
4.3. Hỗ trợ qua Ví Momo: mở Ví Momo; chọn chương trình “Mỗi ngày một
nghìn”; thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.
4.4. Hỗ trợ trực tuyến: trên các Trang điện tử Báo Lao động.
II. Hướng ứng đợt vận động nhắn tin thông qua Cổng thông tin nhân đạo quốc
gia, đầu số 1408
1. Đối tượng vận động
Tất cả các cá nhân có sử dụng số thuê bao di động của các nhà mạng thuộc hệ
thống viễn thông Việt Nam (gồm: Vinaphone, MobiFone, Vietnamobile, Viettel và
Gtel) ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều.
2. Nội dung tin nhắn
- Nhắn tin: Covid NK gửi 1408 (Viết hoa hoặc viết thường đều được)
Trong đó: N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000; K thể hiện đơn vị (nghìn
đồng). Mỗi tin nhắn quý vị đóng góp 1.000 đồng nhân N lần. Ví dụ nhắn tin: Covid 20k
tức là đóng góp 20.000 đồng. Điện thoại hỗ trợ: 19001530, nhánh 6. Website: 1400.vn
- Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) là đơn vị trực thuộc Bộ
Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đối soát số liệu kết quả ủng hộ qua tin
nhắn; chuyển tiền ủng hộ về Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia ngay sau khi
đối soát để chuyển cho Quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam theo quy định.
III. Hưởng ứng Lời kêu gọi “Vận động doanh nghiệp tham gia đóng góp
mua vắc-xin tiêm phòng dịch Covid-19 cho công nhân lao động”
1. Đối tượng vận động
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- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh;
- Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp trên toàn tỉnh.
2. Thời gian vận động: bắt đầu từ ngày 26/5/2021, cho đến khi đủ nguồn kinh
phí mua vắc - xin cho công nhân lao động.
3. Nội dung
3.1. Cơ quan tổ chức: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
3.2. Nội dung triển khai:
- Kêu gọi các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị dành nguồn kinh phí để mua vắcxin phòng Covid-19 cho công nhân lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh của mình khi được nhà nước cho phép; chủ động tiếp cận với các
nguồn vắc-xin hợp pháp; đăng ký với các cấp công đoàn để tổng hợp gửi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để phân bổ khi được phép mua.
- Vận động doanh nghiệp ủng hộ trực tiếp cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Việt Nam (tên giao dịch Tiếng Anh: Vietnam Fund for Vacination Prevention of
Coronavirus Disease 2019, viết tắt là VFVC);
4. Việc hỗ trợ cho Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam gửi về
- Số tài khoản: 3751.0.9001810.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định;
- Số tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và
211101429996868 (EUR) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi
nhánh Hà Nội;
- Số tài khoản: 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR) tại
Sở giao dịch kho bạc nhà nước;
- Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài: Account number: 21110009116868
(VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).
IV. Tổ chức thực hiện
1. Liên đoàn Lao động tỉnh :
- Ban hành văn bản triển khai hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.
- Phân công Ban Chính sách – Pháp luật chủ trì, phối hợp với các ban có liên
quan đôn đốc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai Chương trình và tổng hợp
báo cáo Tổng Liên đoàn.
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan báo, đài
trung ương và địa phương tổ chức việc thông tin, truyền thông về các Chương trình.
Các ban LĐLĐ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tham gia phối hợp triển khai thực hiện
các Chương trình vận động đảm bảo hiệu quả.
2. Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở
trực thuộc:
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- Có các hình thức triển khai hiệu quả các Chương trình vận động, ủng hộ
phòng, chống dịch Covid-19 đến công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên và người lao
động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn;
- Thường xuyên nắm bắt thông tin và báo cáo kết quả thực hiện các Chương
trình về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật);
- Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện gửi
về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) để kiến nghị điều chỉnh
kịp thời.
3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn tỉnh; đoàn viên, người lao động
ủng hộ chuyển tiền trực tiếp về Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định hoặc Quỹ Tấm
lòng vàng tổ chức tiếp nhận ủng hộ Chương trình “Vắc-xin cho công nhân”; Quỹ Vắc
– xin phòng Covid-19 Việt Nam theo các số tài khoản ở trên hoặc nhắn tin thông qua
Cổng thông tin nhân đạo quốc gia, đầu số 1408.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

* Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT,CSPL.

Trần Trọng Thái
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