
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO cHi MINH 

LIEN BOAN LAO ')4NGQUN 1 

CQNG HOA xA HOL CHU NGHfA VI1T NAM 

Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: c35 /LDLD 

V/v d xuá't LDLD Qun 1 khen thithng 
cho các cá nhdn có thành tIch xuát sac tiêu biêu 

trong hoçit d5ng cong doàn nãm 2021 

Quán 1, ngày 4  thang 12 nàm 2021 

Kinh gài: Ban chp bath Cong doàn co sâ trrc thuc 

Can cü Quy& djnh s6 147/QD-LDLD ngày 31 tháng 5 näm 2021 cüa Ban 

Thithng viii Lien doàn Lao dng thành ph v vic ban hành Quy ch Thi dfla, 

khen thu&ng trong t chrc Cong doàn thuc Lien doàn Lao dng thành ph H 

ChI Minh (süa di, b sung). 

Nhäm kjp th?ñ dng viên, khen thi.thng các cá nhân dã có thành tich trong 

phong trào thi dfla và hot dng Cong doàn näm 2021 và d chun bj cho Hi 

nghj tng kt phong trào Cong nhãn, viên chüc, lao dng và hot dng cong doàn 

qun 1 näm 2021, Ban Th.thng vy. Lien doàn Lao dng Qu.n 1 trin khai dn Ban 

chp hành cong doàn Co sâ thc hin các ni dung sau: 

1. D xut Giãy khen LDLD qun 1 cho các cá nhân tiêu biu: 

S luçrng: Mi don vj d xut 05 Ca nhn tiêu biu. 

Tiêu chu.n: 

+ Hoàn thành tat các nhim vçi cüa doàn viên quy djnh ti Diu 1 Cong 

doàn Vit Nam. 

+ Co thành tIch xu.t sc tiêu biu trong phong trâo thi dua và hot dng 

COng doàn. 

* Lwti$: Các Ca nhân dugc giy khen cña LDLD Qun 1 nàm 2021 là Ca sâ 

d bInh xét và d xu.t B.ng khen LDLE) Thànb pha näm 2021. 

2. Thu ttic, ho so' khen thurng: 01 b 

Sau khi Ban ch.p hành cong doàn co So hpp và bInh xét cá nh.n du9'c Lien 

doàn Lao dng Qun 1 ttng Gi.y khen thi gui ha so v cho LDLD Qutn 1 gam: 

- TO trInh cüa Ban ch.p hành Cong doàn co sO. 

-  Tom tht thành tich cüa các cá nhân d nghj khen thuOng ('theo m&. 
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BAN TIII1NG V 
0 CHU TICH 

u5nh Vinh Lam 
I 

3. Thô'i gian iip ho so' khen thtr&ng: 

Các dan vj gui h sa (bàn g&) v Bô phn ChInh sách Pháp 1u.t qua dlc 

Duo'ng Lé Thun - TJVBCH (DTDD: 0984.852.732) và file mm qua hp thu 

din tCr 1ethuandl9gmai1.com  trithc 16g00 ngày 21/12/2021. Sau thii gian nêu 

trên LDLD Qu.n 1 së không tip nh3n  h sci d nghj khen thuãng cüa các dan v. 

Ncrinhin: 

- Nhu trén; 
- Li.ru: VP, BP CSPL. 
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LIEN DOAN LAO DONG QUN 1 CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc.1p -Tty do -Haith ph&.. 

Qun 1, ngày tháng ndm 2021 

TOM TAT THANH TICH cA NHAN 
BE NGH! LDLB QUJN 1 KflEN ThU NG NAM 2021 

STT 
Ho và ten, 

. nam srnh 
Chirc vu, don 

. vl cong tac 
Tom tat thanh tich Ghi chu 

- Thành ti'clz: Chi ghi nhüng 
thành tIch tiêu biêu cüa Ca 
nhân dong gOp cho phong trào 
thi dua Va hot dng cong 
doàn cci sO; mt so sang kiên 
tiêu biêu trong phong trào thi 
dua lao dng sang tao. 
- Danh hiêu Ihi ttua và hlnh 
t1uc k/zen thithng: n.rn h9c 
2021 duçc tang Bang khen 
hay Giây khen cüa to chirc 
Cong doàn và chInh quyën, 
don vi. 

TM. BAN CHAP HAN}1 CDCS 
(K ten, dóng du) 
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