
GOI UNG HO BONG BAO LU LUT MIEN TRUNG 
HU T!CH  TONG LIEN DOAN LAO BQNG VIT NAM 

gay vüa qua, mua lü kéo dài dã gay ngp hit nng n hang bat 
các  iên Trung, dc bit gay thit hai  nghiêm tr9ng dôi vOi các tinh: Ha 
Tinh, Quâng BInh, Quàng trj, Thra Thiên Hue... 

Lu, ht dã lam trên 122 ngithi chit, mtt tIch; hang tram ngu?ii bj thuang; 
hang tram ngàn ngôi nhà bj stp, tôc mái hu hai,  trong do có hang ngàn ngôi nhà 
bj sip, bj ngp; hang tram ha lüa, hoa màu bj ngp; nhiêu tuyên dithng, trithng 
h9c, tram xá và cong trInh cOng cong, cOng trInh kinh tê, quOc phOng bj hix hai 
ntng nê... Tong giá trj thit hai  ye tài san cüa Nhân dan và Nba nisâc uOc tInh 
hang chiic ngàn t dông. Hang chiic ngàn nguñ lam vào cânh khó khän, can si.,r 
giüp d. 

Các cp cOng doàn, nht là cOng doàn các da phuung bj lu li7it dã có nhiu 
hành dng thiêt thirc, ' nghia, gop phân khäc phitc hu qua lü lit, chãm lo, dng 
viên, thäm hOi doàn viên, ngi.thi lao dng và nhân dan bj nan. 

Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam chia bun sâu sc dn 
các gia dInh có than nhân bj chêt, b thuong và gui lôi thäm hOi, chia sé den toàn 
the dông bào, can b, cOng chüc, viên chirc, doàn viên cOng doàn, ngui lao 
dng các dja phuong bj thit hai  do bão, 1i1t gay ra. 

Phát huy truyn thng doàn kit, tuong than tuong ái "La lành dUm lá 
rách", v1i tinh than "Nhithng corn sé áo", Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao 
dng Vit Nam kêu gçi can b, cong nhân, viên chirc, ngui lao dng, doàn viên 
cOng doàn trong cã nuóc, các dcm vj, doanh nghip, các nhà hào tarn hay dành 
cho dông bào vüng bj thit hai  do lii 111t gay ra si,r gii1p di thiêt thirc ye tinh than, 
4t chat dê gop phân nhanh chóng khOi phc san xuât và di sOng cüa nhân dan. 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj các cp Cong 
doàn Vit Nam: 

- T.p trung tuyên truyn, 4n dng trong can b, cOng nhân, viên chrc, 
doàn viên cOng doàn, ngui lao dng cüa cap mInh, bang nhtrng hanh dng thiêt 
thirc, quyen gop üng h, thäm hOi, dng viên, ho trg nhân dan, trong do có doàn 
vien, ngui lao dng b ành hirâng bii lii 1iit. 

- Di vi các dja phuong bj ánh huO'ng trirc tip, d nghj can b, cong 
chrc, vien chüc, doàn vien cOng doàn tham gia ciru h, ciru nan  vói tinh than 
khân truong, nhung phài dam bâo an toàn tuyt dOi. Doàn viên cOng doàn, ngui 
lao dng cüng yój ngui sü diing lao dng chung sirc, nO 1irc khac phiic thit hai, 
On djnh san xuât, dôi sOng cüa ngithi dan, boat dng cüa doanh nghip, co quan, 
don yj  ngay sau khi dien bien thai tiet tOt len. 

- Các cp cOng doân Vit Nam gisong mu, dng lông thirc hin, thuông 
xuyen báo cáo tInh hInh ye TOng Lien doàn Lao dng Via Nam dé có sir chi 
dao, dieu tiêt kjp thai, hiu qua. 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao ding Via Nam trân tr9ng kêu g9i! 
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