
LN DOAN LAO BONG  TP. HO ciii MJNH CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO DQNG QUJLN 1 Dc 1p - Tr do - H3nh phüc 

S6: c5J iLDLD 
v/v1pdanhsáchdoànviên 

cong doàn iru tü giOi thiu cho dãng. 

Quan 1, ngày A) tháng 11 näm 2019 

Kmnh giri: Ban ch.p hành Cong doàn co so' tr?c thuc. 

Can ccr Ng quy& Di hi Cong doàn các cp v chi tiêu hang nàm mi 

Cong doàn co so' gio'i thiu It nht 01 doàn viên cong doãn ru tü cho Dng xem 

xét, bM duOng kt nap. 
Ban Thuo'ng VI Lien dioàn Lao dng qun 1 dé nghj Ban chp hành Cong 

doàn co so' trçrc thuc thc hin ni dung sau: 
1. Di tung: Là doàn viên cong doàn trirc thuc Lien doàn Lien dng qun 1 
2. Tiêu chuân: 

- Qua phân tIch chit lucing doàn viên Cong doàn &rçyc phân lOai là 
"Doàn viên cong doàn xut sc" nàm 2019 

- Co phm cht dao  düc téit, gio'ng mu chp hành t& chü trizang chInh 
sách cüa Dàng, pháp lust  cüa Nhâ nuâc, quy djnh cüa co quan, don v. 

3. Thai gian np danh sách gió'i thiu gm 6 kyt cy th nhir sau: 
- Dat 1: K nim 90 nàm ngày thành 1p Dàng Cong  sri Vit Nam 

(03/02/1930 — 03/02/2020), chm nhât vào ngày 26/12/2019. 
- Dçit 2: K nim 130 11am ngày sinh Bác Ho (19/5/1890 — 19/5/2020) Va 

chào mü'ng Tháng Cong nhân 1n thir 12 nm 2020, chm nhât vào ngày 
20/4/2020. 

- Dat 3: Kr  nim 91 11am ngày thành l.p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 — 
28/7/2020), chm nht vào ngày 10/7/2020. 

- Dçit 4: KS' nim 132 nàm ngày sinh Bác Ton Drc Th.ng (20/8/1888 — 
20/8/2020), chm nhât vào ngày 05/8/2020. 

- Dçit 5: KS'  nim 75 nm ngày Quôc khánh fluO'C Cong hOa X hOi  Chü 
nghia Vit Nam (02/9/1945 — 02/9/2020), chm nhât vào ngày 20/8/2020. 

- Dçit 6: KS' nim 103 11am Cách mng thong Mcro'i Nga (7/11/1917 — 
7/11/2020), chm nhât vào ngày 24/09/2020. 

D nghj Ban Chip hành CDCS 1p danE sách cO dóng du kS'  ten cüa Ban 

Chip hành CDCS thông qua cp üy (nu co) glri v B ph.n To cho'c Lien doân 
Lao dng qun 1 (dlc Hoàng TM Ha - Uy viên Ban chp hành) d Lien doàn Lao 
dng qun 1 tng hçip, báo cáo theo quy dinh. 



Ltru'v: 
- Dan vj nào dã h& ngun doàn viên cong doàn mi tü giôi thiu cho dng d 

nghj cing có van bàn báo cáo ci th. 
- Ban Thumg vii Lien doàn Lao dng qu.n 1 d nghj BCH CDCS thmrc hin 

theo van ban nay. Day là mt trong nhüng ni dung quan tr9ng lam co s dánh giá, 

xp l°ai hoat dng Cong doàn ca sâ näm 2O2O.j! 

Noi nhân: TM. B4N TBTNG VU 
CIITJ TICH 

Trirong Thj Minh Dung 

- Ban To chrc LDLD TP; 

- Ban T chüc Quãn üy Q.1; 

-BanDãnvnQunyQ.1; 

- BCH LDLD Q.1; 
- BCH CDCS trirc thuôc; 

- Li.ru: VP, mail, web. 
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