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LIEN DOAN LAO DONG TP. HO CHI MINH CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

LIEN BOAN LAO BONG QU4N  1 Bc 1p - T do - Hnh phüc 

Sô:c,t) /LDLD Qun 1, ngày tháng 10 nàm 2019 

Wv thông tin trang cong  dng 
Cong doàn Qun 1 

KInh gri: Ban chap hânh Cong doàn co s trirc thuc 

Nhm tip tiic dy mnh cong tác tuyên truyn, dnh huóng các chü trtrang 
cüa Dàng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuOc và gi1i thiu các hoat dng cüa to 
chirc Cong doàn qun 1. Trong thi gian qua, Lien doàn Lao dng qun 1 dã 
triên khai trang cong dông "Cong doàn Qun 1" trên mng internet. Dê day 
rnanh các boat dng tuyên truyên, dnh huOng du 1un xa hi, Ban Thuôiig vii 
Lien doàn Lao dng qun 1 yêu câu Ban chap hành cong doàn Ca sà trirc thuc 
thrc hin các ni dung sau: 

1. Thông tin, tuyên truyn gii thiu trang cong dng "Cong doàn 
Qun 1" den doàn viên, CNVC-LD duoc biêt, kêt nOi, chia sé hoc tham gia 
bInh 1un bài viêt tü trang cong dOng "COng doàn Qun 1". 

2. GCri tin bài vit lien quan dn hoat dng cüa cong doàn ca s dê däng tài 
trên trang cong dông "Cong doàn Qun 1" qua dja chi mail: 
ldld.q 1 tphcm.gov.vn  (lien h dOng chI Htra Trung Nghia — Can b chuyên 
trách, dinthoai: 38.222.981 —18). 

Ben earth  do, thirc hin chi dao  cüa Thumg trirc Qu.n üy qun 1, d nghj 
Ban chap hành cOng doãn ca s thông tin, tuyên truyên gii thiu trang cong 
dông "Ct cô' Thu Ngü" den doàn viên, CNVC-LD ducc biêt, ket nôi, chia sé 
hoc tham gia bInh lun bài viêt tr trang cong  dông Ct cä Thü NgU dê tao s11 
lan tOa den cong dOng. 

Ban Thung v Lien doàn Lao dng qun 1 dê nghj Ban chap hành CDCS 
quan tam, triên khai thrc hin. 

Ncrinh?in: 
- Nhu trén; 
- Luu: VP, BP TG. 
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