
Xin chào Quý anh chị đang công tác tại "Liên đoàn Lao động Quận 1, TP.HCM". 

Em là Nhật Hạ (Mr), Phòng Phát triển Chiến lược thuộc Công ty TNHH Truyền Thông ALI. 

 

Em xin gửi anh chị về thông tin của chương trình"GIẢI BÓNG ĐÁ MỞ RỘNG ALI CUP LẦN II NĂM 

2019" do Công ty TNHH Truyền thông Ali (Ali Communications) đảm nhận tổ chức. 

 

Đây là giải đâu thường niên của Ali Communications tổ chức cho các Doanh nghiệp, tổ chức, cơ 

quan cùng tham gia nhằm mục đích chào mừng ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30-

04 và ngày Quốc tế lao động 01-05. Hưởng ứng cuộc vận động “Rèn luyện sức khỏe theo gương 
Bác Hồ vĩ đại”. Tạo sự đoàn kết, giao lưu, sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các cá nhân, tập thể, 

giúp xây dựng và gắnkết góp phần gia tăng mối qua hệ trong nội bộ đơn vị và với các đối tác 

khác. 

 

Thay mặt BTC - ALI COMMUNICATIONS xin trân trọng kính mời Quý anh chị tham gia, lan 

truyền thông tin này đến cho các đơn vị trực thuộc được biết để cùng tham gia ạ. 

Thời gian giải đấu từ 16/03 đến 27/04/2019. 

Địa điểm diễn ra: Sân bóng đá Alibaba; Sân bóng đã Vạn Phúc, Khu vực Bình Triệu, phường 

hiệp bình chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM. 

Nội dung chi tiết sẽ được đính kèm bên dưới. 

 

Rất mong nhận được phản hồi và sự hợp tác của Quý anh chị. 

Chúc Quý anh chị luôn vui và thành công, đột phá trong sự nghiệp. 

Trân trọng! 

 

--- 

TRƯƠNG NHẬT HẠ (Mr) 

Strategy Developments & Communications 
Mobile:  037.55.45.825 
Email:  nhatha.alicom@gmail.com 
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