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THÔNG BAO 

To chive tuyên duong nhfl'ng girong gia dInh CNVC-LD tiêu biêu 
nuôi con ngoan hçc giöi, gia dInh h9c tp näni 2020 

Can cü K hoach s 241KH-LDLD ngày 19/5/2020 cUa Lien doàn Lao 
dng Thành ph H1 ChI Minh v vic t chirc các hot dng k nim Ngày Gia 
dinh Vit Nam näm 2020; K hotch s 23/KH-LDLD ngày 08/6/2020 civa Lien 
doàn Lao dng Qun 1 v t chüc các hoat  dng k nim 19 näm Ngày Gia dInh 
Vit Nam (28/06/200 1 — 28/06/2020). Ban Thu?mg vi Lien doàn Lao dng Qun 
1 thông báo dn Ban chap hành các Cong doàn ca si trirc thuc nhir sau: 

Can cir tInh hInh thrc tin tti dan vj, t chirc các hott dng thit thirc ki 

nim 19 näm Ngày Gia dInh Vit Nam và tuyên drnng nhUng gia dInh CNVC-
LD tiêu biu phü hqp vi dan vj. Trén cci sâ danh sách tuyên ducing tai  cci si, 

BCH CDCS bInh xét 02 guxmg gia dInh tiêu biu that (CDCS có tic 200 dIn 

du'ái 500 doàn viên. d xudt bilu dwing 03 gia dInh; CDCS có tic 500 doàn viên 

trà len: d xuâ't bilu dwong tó'i da 05 gia dlnh,) d xut v LDLD Qun 1 d 
tuyên ducing vâi tiêu chI cii th nhu sau: 

- Gia dInh tiêu biu: Gia dInh CNVC-LD có hoàn cânh khó khän nhu'ing 
vn khc phc khó khän d nuôi day con ngoan h9c giói, xây dirng gia dInh no 
rn, tin bô, hmnh phivc và van minh; các thành viên gia dInh du dat  thành tIch 

('trong hQc tçp, trong cong tác), c11 th di viii các cháu là h9c sinh cp I, II, III 

trâ len, dat  h9c sinh giôi (mi tiên dat  thành tIch trong các kS'  thi cp thành ph, 

quc gia, quc t v các linh virc th dic th thao, van hóa ngh thut...), di vâi 

cha mc dat  lao dng giôi (dli vó'i CNVCLD tgi các doanh nghip), chin si thi 

dua cci s& trâ len trong nàm 2019 (dli vái CNVCLD do'n vj Hành chinh szr 

nghip) ho.c hoàn thành t& nhim vii tai  dan vj và có nhüng d xu.t, sang kin 

cái tin, sang tao  mang  iai  hiu qua cao trong cong tác duçc lãnh dao  dan vj cong 

nhân hoàc dat  giãi cao trong các cuc thi chuyên mOn tay ngh tai  dan vj (theo 

mâu sl 1 dInh kern). 
- Gia dInh hçc tsp:  t.t câ các thành viên trong gia dInh hin dang tham gia 

h9c tp không ngmg nâng cao trInh d van hóa, nghip vii, chuyen mon (Cá cha 

mc và các con du hin dang di hQc. Lu'u j5:  các lop hQc ngln hgn nhtr: clm hoa, 

khéo tay... khOng dwçic cOng nhçn,) (theo rn€u sl 2 dmnh kern,). 



Thii gian t, chirc Hi nghj tuyên ducmg: dir kin 07 giô' 30, Thu Ba, ngày 

30/6/2020 tai  Hi tru&ng LDLD qun 1, s 37 Han Thuyên, phumg Bn Nghé, 

qun 1 (sê có thu m?yi cu th). 
Danh sách d nghj tuyên drnmg gia dmnh CNVC-LD tiêu biu, gia dInh 

h9c tp glri v d/c Diwng Lê Thun — UVBCH Lien doàn Lao dng Qun 1 và 

qua da clii email ldld.q1tphcm.gov.vn, cham nht ngày 17/6/2020 d tng 

hçip. 

Nci nhân: 
- BCH CDCS, ND trrc thuOc; 

- Liru: VP, NC, CNTT. 

 

Ho Nhir Cat Tirà'ng 



NAM 
SIN}L 

DIN THOiJ LIEN 
LC 

TIIANII TICH CUA BAN THAN 
(Ghi rö thành tIch v chuyên môn, 
doàn th, nhfrng khO khAn dã dirqc 

khAc phic,...) 

TIIANEI TICH CUA V 
(CHONG) 

(Ghi rO thành tich v 
chuyên môn, doàn th) 

THANH TICH CAC 
CON 

(hQc I&p my, dt danh 
hiêu gI hQc k 1 näm 2019- 
2020 vã hin nay (nêu cO)) 

STT 119 VA TEN 
MOI 

QUAN 
CIIU'C 

LIEN DOAN LAO DONG TP.HO ciii M1Th'B 

LIEN DOAN LAO BONG QUiN 1 

CONG HOA XA 1101 CBIJ NGBIA VIT NAM 

Bc 1p - Ttr do - Hanh phñc 

   

      

(Mu so 1) 

BonvI 

Diên thoai: 

DANH SAd 
BE XUAT TUYEN DIIONG GJA DINTI CNVC-LI) TIEU BIEU NAM 2020 

Ngày tháng nám 2020 

TM.BCH CONG BOAN CO S1 
(K ten,, dóng du) 



TIIANH TICH CUA BAI 
rAN 

(Ghi rö v lop dang theo hQc, 
thành tIch trong 

hQc tip) 

THANTI TICH CUA 
VQ/CHONG 

(Ghi rO v I&p dang theo hçc, 
thành tIch trong 

hQc tip) 

THANU TICH CON 
(H9c krp my, thành tich 
hQck1 nm hoc 2019- 
2020 av2 hin nay (net' 

co)) 

IMen 
tho3i 

ST 
T • và ten 

Näm 
sinh 

  

Moi 
quan 

h 

Chfrc 
Vt' 

+ 

LIEN DOAN LAO D()NG TP.HO CHI MINE 

LIEN BOAN LAO BONG QUAN 1  

CQNG HOA XA HQI CIEU NGBIA VIT NAM 

Bc 1p  - Tu do - Hanh phüc 

    

(Mus2) 

Do'nv 

Then thoai: 

DANTE SAd 
BE XUAT TUYEN DIIONG GIA DINH HQC T4.P NAM 2020 

Ngày tháng nám 2020 

TM.BCH CONG BOAN C sO 
(K ten, dóng  du)  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



