
LN DOAN LAO DONG  IP. HO CHI IvI1NH CONG HOA xA 1101 CHU NGIIITA VIT NAM 

LIEN BOAN LAO BONG QUN 1 Bc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

S: 3/LDLD 
v/v lap danh sách doàn viên 

cong doàn uu tü gii thiu cho dâng näm 2021 

Quán1,ngày,Ztháng 12 nàm2020 

KInh gui: Ban chp hành Cong doàn ca sô trirc thuc. 

Can dr Nghj quyt Dai  hi Cong doàn các cp v chi tiêu hang nãm mi 

Cong doàn co s gii thiu It nht 01 doàn viên cOng doàn u'u tilt cho Dàng xem 

xét, bi dixô'ng k& nap. 

Ban Thixông viii Lien doân Lao dng qun 1 d nghj Ban chp hành Cong 

doàn Ca sô trt.rc thuc thirc hin ni dung sau: 

1. DEi tu'çrng: Là doàn viên cong doàn trirc thuc Lien doàn Lien dng qun 1 

2. Tiêu chuân: 
Qua phân tIch cht 1rn'ng doàn viên cong doàn duçxc phân 1oi là "Doàn 

viên cong doàn xuât sac" nãm 2020 (Can cü Quy& dnh 1689/QD-TLD ngày 

12/11/2019 v vic ban hành quy ch khen thu&ng cilia T chilrc COng doàn quy 

dnh danh hiu Doàn viên COng doàn xut sc dt các tiêu chun nhu sau: 

- Thirc hin tot các nhim vi cilia doàn viên quy djnh ti Diu 1 cong 

doàn Vit Nam; 

- Hoàn thânh tt nhim vi duçic giao; 

- Co phm cht dao  thlrc t&, guong mu chp hành t& chili trucing cilia 

Dàng, chInh sách, pháp 1ut cilia Nlhà ntthc, quy djnh dna co quan, dcm vj.) 

3. Thai gian np danh sách gió'i thiu gôm 6 dçrt ciii the nhtr sau: 
- Drt 1: KST niêm 91 näm ngày thành 1p  Dâng Cong  San Vit Nam 

(03/02/1930 — 03/02/2021), chm nhât vào ngày 15/01/2021. 

- Dit 2: KS'  nim 131 näm ngày sinh Bác H (19/5/1890 — 19/5/2021) và 

chào milrng Tháng Cong nhân 1n thu 13 näm 2021, chm nhãt vào ngày 

22/4/2021. 
- Dçt 3: KS'  nim 92 nãm ngày thành 1p  Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 — 

28/7/202 1), chm nhât vào ngày 09/7/2021. 

- Dit 4: KS'  nim 133 nàm ngày sinh Bác Ton Duc Thng (20/8/1888 — 

20/8/202 1), chm nhât vào ngãy 05/8/2021. 

- Dot 5: KS'  nim 76 nãm ngày Quc khánh nuóc Cong  hôa Xã hi Chili 

nghia Vit Nam (02/9/1945 — 02/9/202 1), chm nhât vào ngày 20/8/2021. 

- Dat 6: KS'  nim 104 näm Cách ming tháng Muii Nga (7/11/1917 — 

7/11/2021), chm nhãt vào ngày 24/09/2021. 



rtrorng Thj Minh Dung 

Dê nghj Ban Chap hành CDCS l.p danh sách có k ten, dóng dâu cüa Ban 

Chip hành CDCS thông qua cp üy (nu co) gui v B phn To chrc Lien doàn 

Lao dng qun 1 tng hgp, báo cáo theo quy dinh. Mci thãc mac vui lông lien h 

d/c Hoàng Thj Ha - lily viên Ban chp hành Lien doân Lao dng qun 1 qua s 

din thoti: 0982.206.192 d dugc huóng dan. 

CDCS Liru  : 
- Don vj nào dã ht nguôn doàn viên cong doàn ixu th giOi thiu cho dàng d 

ngh cling có van bàn báo cáo ci th. 
- Ban Thumg v Lien doàn Lao dng qun 1 d nghj BCH CDCS thrc hin 

theo van bàn nay. Day là mt trong nh0ng ni dung quan trpng lam co s dánh giá, 

xp loai hoit dng Cong doàn co s näm 2O2l.j 

Niri nhân: TM. BAN THU (ING VU 
CHU TICH - Ban T chirc LDLD TP; 

- Ban T chtrc Quân y Q.1; 
- Ban Dan van Quân ily Q.1; 

-BCHLDLD Q.1; 
- BCH CDCS true thuôc; 

- Li.ru: VP, mail, web. 
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LIEN BOAN LAO BONG  QUN 1 CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

COCS: Bc 1p - Ty do - Hnh phüc 

Quan 1, ngày tháng näm 

DAMI SACH DOAN VIEN iXU TU GIOI THIU CHO BANG 

NAM 2021 

STT HQ VA TEN 

NAM SINH TRINH DO CHIYC vi 

Nam N& 
Van 
hóa 

Chuyên mon 
Nghip viii 

dn vi Doan the 

DIA CIII 
SO DIN THOJ DI BONG 

Thông qua cap üy (nêu co) TM.J3AN CHAP HAN!! CDCS 

(K ten và dóng du) 
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