
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 NHÀ XUẤT BẢN  

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /NXB 

V/v Phát hành Cẩm nang phòng, chống 

Covid-19 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

 

Từ năm 2020 đến nay, dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động. Trước 

những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, gắn với hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLÐ năm 2021 chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về 

ATVSLÐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên", công tác bảo đảm ATVSLÐ gắn 

với phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 

mỗi cơ quan, doanh nghiệp và bản thân mỗi người lao động. 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; nhằm đẩy mạnh 

tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến từng người lao động, đóng góp thiết 

thực vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước; Nhà xuất bản Thông tin và 

Truyền thông đã phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 biên soạn, xuất bản cuốn sách: 

CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Cẩm nang cung cấp những thông tin mà mỗi người cần nắm được về dịch Covid-19, 

những dấu hiệu nhận biết, các đường lây nhiễm bệnh và cách để phòng, tránh lây 

nhiễm Covid-19 cho bản thân và cho cộng đồng; những lưu ý với cơ quan, doanh 

nghiệp và người lao động để vừa đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vừa phòng, chống 

dịch Covid-19 hiệu quả, sớm thích nghi, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

trạng thái bình thường mới. 

Kính mong Quý Sở quan tâm, phối hợp với Nhà xuất bản trong phổ biến, tuyên 

truyền về cuốn sách nhằm phục vụ nhu cầu trang bị cho cán bộ, công nhân viên, người lao 

động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ về địa chỉ: Phòng Phát hành XBP - Nhà xuất bản Thông 

tin và Truyền thông; Tầng 6 - Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, 

Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: (024) 35772138; 0916926496 - 0914020281 * Fax: (024) 

35772194 * Email: dqcuong@mic.gov.vn. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 
- Lưu: NXB. 

GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
  

 

 

 

Trần Chí Đạt 



PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH 
 

CẨM NANG PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

TRONG ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
(Sách in 4 màu trên giấy couche 100 g/m2; khổ 10x15 cm; giá 16.000 đồng) 

 

Kính gửi: NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 

              115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Tel: (024) 35772138 - 35772140 * Fax: (024) 35772194 

Mobile: 0916 926 496 * Email: dqcuong@mic.gov.vn 

 

 

- Tên đơn vị đặt mua:  .....................................................................................................  

- Địa chỉ:  .........................................................................................................................  

- Người nhận:  .................................................................................................................  

- Số điện thoại liên hệ:  ...............................................  Fax:  ..........................................  

- Mã số thuế:  ...................................................................................................................  

- Email nhận hóa đơn điện tử:  ........................................................................................  

- Số lượng đăng ký mua:  ................................................................................................  

  

 

 

 

Người lập 

      ..........., ngày..........tháng.......năm 2021 

        Đại diện đơn vị 
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