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LIEN DOAN LAO DONG TPJ-IO CHI MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DONG QUN 1 DOc 1p — Tiy do — Hanh phüc 

S: 83 /LDLD Qun 1, ngày 04 tháng 5 närn 2020 
V/v vn dng üng h chäm 10 CNVC-LD có 
hoàn cãnh khó khän trong Tháng Cong nhân 

närn 2020. 

KInh gui: Ban chap hãnh Cong doàn co' s&. 

Trong nhiêu närn qua, Lien doàn Lao dng qun 1 dä nhn dtrqc sr üng h ye vt chat 
và tinh than cüa Ban chap hành các Cong doàn ca s& tr11c thuc Lien doàn Lao dng qun 1, 
gop phân to chrc thành cOng các hoat dng cüa tO chirc Cong doàn. 

Tip tiJc thrc hin chuong trInh phüc loi "Vi lçi jch doà.n viên", Ban ThuO'ng v1i Lien 
doàn Lao dng qun 1 xây dirng kê hoach to chirc các hoat dng chäm lo cho doàn viên cOng 
doàn, cong nhân, viên chrc, lao dng trong Tháng Cong nhân nrn 2020, vâi tinh than doàn 
kêt, tuo'ng than tu'ang áî, khOng ai bj bô ri trong cuc chin chông djch COVID-19 có hoàn 
cãnh dãc bit khó khän, bj nçi lucmg, thiêu vic lam, mat vic lam do doanh nghip gap  khó 
khän, bj thu hp san xuât kinh doanh, ngrng hoat dng, giài the, phã san... các tnrng hp 
gap khO khän; bj tai nan  lao dng, mac bnh hiêm nghèo, bnh nan y. 

Nh&rn cham 10 thit thixc cho CNVC-LD vã doàn Viêfl Cong doàn cO hoàn cãnh khó 
khan trong Tháng Cong nhân, Ban Thung vi Lien doàn Lao dng qu.n 1 rat mong nhn 
du?C sr quan tarn tr Ban chap hành Cong doàn ca sâ dë vn dng CáC anh chj doàn viên 
cong doàn üng h dê cüng Lien doàn Lao dng qun 1 to chic chm 10 cho CNVC-LD và 
doàn viên cOng doàn cO hoàn cãnh khó khän và cüng chung tay day lüi djch COVID-19. 

M9i si dOng gap, h trç cüa Cong doàn ca sO vui lông gui v Phong Tài chmnh Lien 
doãn Lao drig Qun 1 — sO 37 Han Thuyen, Ph1.r?mg Ben Nghe, qun 1 hoac chuyên khoãn 
theo thông tin sau: LIEN DOAN LAO DQNG Qi, sO tài khoãn: 119000005242, tai  Ngan 
hang TMCP Cong Thuang Vi@ Narn - chi nhãnh 1 TPHCM. 

ThOi gian tfr nay dn ngãy 22 tháng 5 näm 202G 

Trân tr9ng./. 

No'i n/ian: 
- Nhu trên; 

- Web; 

- Lixu: VP. 
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