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LIEN DOAN LAO DONG 
THANH PHO HO CHI MINH 

LIEN DOAN LAO DQNG QUN 1 

CONG HOA xA 1101 CIIU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip —  Tir do —  Hnh phüc  

S: .A'5 /LDLD 
V/v vn dng üng h qu "Vi bin dão qué 
huong — VI tuyên dâu T quôc" và qu "Vi 

nguO'i nghèo" näm 2019. 

Quan], ngày tha'ng 7nàm 2019 

KInh gfri: Ban chap hành CDCS tri'c thuc 

Can cr Cong van s 3 84/LDLD ngày 17 tháng 8 näm 2018 ye vic vn dng cOng 
chc, viên chic, ngui lao dng, dóng gop üng h tôi thiêu 1 ngày hong vào qu5 "VI biên 
dâo quê huong — VI tuyên dâu To quôc" ciia Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh; 

Thirc hin Thông báo s 03/TB-MTTQ-BTT ngày 31 tháng 01 näm 2018 cüa Uy ban 
mat trn To quOc Vit Nam Qun 1 ye Vn dng ñng h "Qu vi ngui nghèo" näm 2018. 

Bang tinh cam và thm lông nhân áî, th hin tinh than "Ca thành ph huOng v biên 
giâi, bin dâo cña T quOc", Ban Thuông vi Lien doàn Lao dng Qun 1 kêu gi the Cong 
doan co' so truc thuOc to chuc van dông mi can bô, cong nhân, viên chuc, lao dOng cua don 
vj üngh tôi thiêu 01 ngày krongvào qu "V'i biên dáo quê hffong —V'1 tuyên dâu To quôc". 
Môi tam lông dêu giüp lirc hong hãi quân, 11rc lucmg chap pháp trên biên và ngtx dan mua 
sam, si:ra chüa các tàu bi hu hai,  thiêt bj may móc ngu cii dê yen tam won kho'i barn biên, 
gOp phân bâo v chü quyên thiéng lieng T quôc. 

Vâi tinh than "La lành dim lá rách — Ung nuâc nh nguM", tr the näm qua, Lien 
doàn Lao dng qun 1 luôn nl4n  duçc sir üng h tr các cong doàn co s, to chüc, doanh 
nghip thông qua Qu5 vi ngirô'i nghèo, dã gop phân tIch circ và cO hiu qua trong hoat dng 
chärn lo cho CNVC - LD có hoàn cãnh khó khän. 

Mci dOng gop h trç cüa cong doàn co s& vui lông g1ri v Phông Tài chInh Lien doàn 

Lao dng Qun 1 — so 37 Han Thuyên, Phir?rng Ben Nghé, qun 1 hoac chuyên khoãn theo 
thông tin cii the sau: LIEN BOAN LAO BONG QULN 1, sO tài khoán: 119000005242 ti 
Ngan hong TMCP COng thuong Vit Nam - chi nhánh 1 TPHCM. 

Thi gian tip nhn dOng gop: 

- Qu5 Vibindão quêhuong—VituyêndâuTôquôc 

- Qu5 vi ngixi nghèo 

Tir nay dn ht ngày 15 thäng 12 11am 2019 

Ban Thung vi1 Lien doàn Lao dng qun 1 rt mong các cong doàn co s trirc thuc 
quan tam triên khai thirc hin theo tinh than van ban nay de tiêp tiic phát huy truyên thông tOt 
dçp cüa dan tc.c 

Trân trng./. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
-LiruVP. 
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