
LIEN DOAN LAO DONG 
THANH PHO HO CHI MJNH 

LIEN DOAN LAO OQNG QUN 1 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hnh phüc 

   

S6: 43TLDLD 
V/v 4n dQng ling ho qu5 "VI bin dão quê 
hucing — VI tuyên dâu To quôc" vâ qu "VI 

ngi.rài nghêo" näm 2022. 

Qu2n 1, ngày fjtháng 10 nám 2022 

Kmnh gfri: Ban chlp hành CDCS trirc thuc 

Bang tInh cam và thm lôngnhthi ai, thE hin tinh thn "Ca thành ph hufmg yE biên giâi, 
biên dão cüa To quôc", Ban Thumg vii Lien doàn Lao dông Qun 1 kêu gci các cong doàn cci 
sci truc thuôc to chuc van dông môi can bô, cong nhân, viên chuc, lao dông cua dcin vi wig ho 
tôi thiêu 01 ngày lircing vào qu "Vi biên däo quê hircrng — VI tuyên dâu To quôc". Mi tam 
lông dêu giüp 1c hrcing hâi quan, cãnh sat biên, 1c Krcrng chap pháp trên bien vâ. ngl.r dan mua 
sam, süa chIta các tàu bj hu hi, thiêt bj may móc ngu ci dê yen tam viron khcxi barn biên, gOp 
phân bão v chñ quyên thiêng hông To quôc. 

Cüng vâi tinh thin "La lành düm Ia rách — Ung nuàc nhO ngun", tr các närn qua, Lien 
doàn Lao dng Quan  1 luôn nhn thrçic sr üng h tr các cong doàn ccx s&, to chirc, doanh nghip 
thông qua qu Vi ngiroi nghèo, d gop phân tIch crc và có hiu qua trong hoat dng chäm Jo 
cho CNVC - LE) có hoàn earth kho khan. 

1/ Qu' VI biEn dão quê hirong — VI tuyEn du T quc, cong doàn ccx sà vui lông 
chuyôn khoãn ye Lien doân Lao dng Qun 1 theo thông tin sau: 

Ton tar khoãn: LIEN DOAN LAO DONG  Qi 

S6 tài khoãn: 119000005242 

Tai: Ngân hang TMCP Cong Thucxng Vit Nam — Chi nhánh 1 TPHCM 

Ni dung: üng h qu VI biEn dâo que hucing. 

Hoc np tiEn m.t trrc tip tai  Phông Tài chinh Lien doàn Lao dng Qun 1, s 37 Han 
Thuyên, Ben Nghe, Qun 1. Mci chi tiêt lien h Phông Tài chInh Lien doàn Lao dng Qun 1 
so diênthoai 38.222.981 (14). 

Th&i gian tiEp than dOng gOp: Tir nay dn hEt ngày 05 tháng 11 11am 2022 
2/ Qu5r Vi ngiroi nghèo, cong doàn cci sâ vui lông chuyen khoãn trirc tiEp yE Uy ban Mt 

trn To quoc Vit Nam Qun 1 theo thông tin sau: 

Ten tài khoãn: Uy ban Mt trn T quc Vit Nam Qun 1 

S tài khoãn: 115000005328 

Tai: Ngân hang TMCP Cong Thircing Vit Nam — Chi nhãnh 1 TPHCM 
Hoc nOp  tiEn m.t trrc tiEp tai  Jy ban M.t trn T qu6c Vit Nam Qun 1, s 35 Phüng 

KhAc Khoan, DaKao, Qun 1. Mi chi tiêt lien h Uy viên chuyên trách phii trách cong tác "VI 
ngithi ngheo" Qun 1. 



o'ng Th Minh Dung 

Sau do các cong doàn co' s& thirc hin baa cáo so 1iu dOng gop ye b phn Tài chInh 
Lien doàn Lao dong Qun 1 qua dja chi email: hoahuynhO23gmaii.com   

Ban Thu'rng v Lien doàn Lao dng qun 1 rt mong các Cong doàn co' s trirc thuc 
quan tarn trin khai thirc hin theo tinh than van bàn nay dé tiêp tVc  phát huy truyên thông tot 
dpclIadântc.(-nuz_ 

Tran tr9ng./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
.-LmiVP. 
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