
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO cHI MINH CONG HOA xA IIQI CIIU NGIIIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QU4N 1 Bôc lap - Tkr  do - Hanh phüc  

S: /LDLE) Quçn 1, ngày Qtháng 5 nàm 2020 

V/v mt s ni dung tuyên truyn 
den CNVCLD tháng 5/2020 

KInh gui: - Ban chip hành cong doàn co s& triic thuc. 

Can cir các van bàn chi dao  cüa Lien doàn Lao dng Thành ph; vn 
bàn cii.a Uy ban Nhãn dan Qun 1. Ban Thuèng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 

d ngh Ban ch.p hành Cong doàn co sâ tuyên truyn, 4n dng dn dông dâo 
doàn viên, CNVCLD và thirc hin mt s ni dung nhu sau: 

1. Theo van ban s 244/LDLD ngày 29/4/2020 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành ph v vic tuyên truyn, vn dng doàn viên xem và dang k theo dOi 

trang fanpage, kênh youtube "Cong doàn Thành ph H CM Minh" và website 
Lien doàn Lao dng Thành ph H CM Minh (dInh kern van ban 244). 

2. Van bàn s 218/LDLD ngày 29/4/2020 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành ph v vic quán trit, trin khai thrc hin CM thj s 42-CT/TW cüa Ban 

BI thu v tang cu&ng sçr lânh do cüa Dàng di vói cong tác phông ngüa, 1r11g 
phó, khc phiic h.0 qua thiên tai (dInh kern Chi thj so' 42-CT/TW. 

Trin khai CM thj s 42-CT/TW dn tmg th cong doàn, CNVCLE) bang 
nhiu hinh thlrc phü hçip vâi diu kin thçrc t cüa don vj, dam bão nghiêm tüc, 
hiu qua. Báo cáo kt qua thiyc hin v Lien doàn Lao dng Qun 1 (qua B 
phn Tuyên giáo) trtróc ngày 15/6/2020. 

3. C cIt K hoch s 98tKH-UBND ngày 17/4/2020 cIta Uy ban Nhân 

dan Qun 1 v trin khai thc hin Ngh quyt s 52/NQ-IHDND ngày 
08/12/2019 cüa Hi dng Nhãn dan Thành ph trên dja bàn Qun 1 (giai don 
2021-2025) 

- Tuyên truyn, vn dng CNVCLf) thirc hin t& Lut Di san van hóa, 
các van bàn hithng dn thi hành Luat  Di san van hóa và Nghj quyt s 52/NQ-
HDND ngày 08/12/20 19 cüa Hi dng Nhân dan Thành ph& 

- Vn dng doàn viên, CNVCLE) thrc hin np sang van minh trong 
sinh hoat tIn nguOng, gop ph.n gift gIn và phát huy bàn sc van hóa dan tc Vit 
Nam. 

- Tham gia bão tn và phát huy giá trj di san van hóa phi v.t th Ngh 
thu.t D&n ca tài tCr Nam b và các loai hInh di san van hóa phi vt th khác nhu 
ca tth, dan ca quan h9 Bc Ninh... 

4. C cli K hoach  lien tjch sé 101LKHLT-UBND-HXIB-CTDS ngày 
20/4/2020 cña Uy ban Nhãn dan Qun 1, Hi xut bàn Vit Nam, Cong ty 
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Noinhn: 
- Nhir trên; 
- BCH, UBKT LDLD Qi; 
-TTLDLDQ1; 
- Liru: VP, TG, CNTT. 

Ho Nhu' Cat Tirôiig 

TM. BAN TI1IJ'(NG VJ 
PRO CRC TICH 

TNIHH dumg sách Thnh ph H CM Minh v t chCrc các ho.t dng phát trin 

vn boa d9c cho hc sinh, giáo viên và ngithi dan Qu 1 
- Tuyên truyên dn don viên, CNVCLD mic dIch nghia van hóa dc, 

dy marih van boa dcc, phát trin phong trào khuyn dc trong CNVCLD; 4n 

dng CNVCLE) tIch crc tham gia các hot dng ti Duông sách. 
Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng Qun 1 rt mong BCH CDCS quan 

tam thirc hin t& ni dung van bàn nay. 
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