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Dc 1p  — Tr do — Hinh  phüc  

Qun 1, ngàyfjtháng 10 nàm 2019 

KInh gii'i: Ban Chap hành cong doàn co' s&. 

Nh.m dam bâo cho vic dánh giá, bmnh xét thi dna và chuAn bj Cong tác th chirc 

ch.m dim thi dna hoat dOng Cong doàn näm 2019, Ban Thuà'ng vi Lien doàn Lao 

dng qun 1 d ngh Ban Chip hành các cOng doàn Co sO thirc hin các ni dung 

sau: 

1. CDCS can cir vào n,i dung, tiêu chun chm dim thi dna duçic dê ra trong 

chuong trInh cong tác näm và can cir vào kt qua hot dng COng doàn cña don vj 

tr tin hành nhn xét, danE giá 'ai  nhüng vic dã lam dugc, chua lam duçic, t1r chrn 

dim thi dua và gfri bang dim v Lien doàn Lao dng qun 1. 

2. H so ch.m dim thi dua gm: 

+ Báo cáo tng kt hoat dng cOng doàn näm 2019; 

+ Bang dim tir chm cüa cOng doàn co sà (theo mu dInh kern) 

Lwufi: CDCS tu chm dim thi dua, d nghj có thuy& minE timg ni dung hoat 

dng (co s 1iu c th) trong bang dim và g1ri v B phn ChInh sách Pháp lu.t 

LDLD qun 1, han  chót vào ngày 15/11/2019. 

D dam bào tin d cho cOng tác chm dim thi dua näm 2019, Ban Thuông vy. 

Lien doàn Lao dng qun 1 d nghj các CDCS khn trucmg thirc hin theo dung yêu 

cu ni dung van bàn trên. Trong qua trInh thrc hin, nu Co vn d vithng m.c, báo 

cáo kp thai v b phân Chinh sách Pháp luat  Lien doàn Lao dng qun 1, qua dlc 

Dffong Lê Thun - UV.BCH, s din thoai: 02838222981 (19), 0984.852.732 d 

duçic hrnng 

Noi nhân. 
-Nhi.rtrên; 
- Lu'u: VP, CSPL, CNTT. 
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