
LIEN DOAN LAO DQNG TP.HO CHI MIN}I CONG HOA xA HOT CEO NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QU4N 1 Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

So: /TB-LDLD Qun 1, ngày o  tháng 6 nám 2020 

THÔNG BAO 
V viêc chiêu sinh Trai he Thanh Da và Trai he Thiêu nhi Thành Da näm 2020 

Can cü thông báo s 266/TB-LDLE) ngày 30/6/2020 cüa Ban Thu?mg v Lien 

doàn Lao dng Thành ph v vic chiêu sinh Tr.i he Thanh Da nàm 2020. 
Lien doàn Lao dng Qu.n 1 thông báo v Tr.i he Thanh Da và Tr.i he Thiu 

nhi Thành Da näm 2020 nhis sau: 

I. TRAI HE THANEI BA LAN TBIJ' 42: 
Vi chi d "Thành M cia em - Thành pho' van minh" do Lien doàn Lao 

dng Thành ph H Chi Minh phi hçp Thành doàn Thành ph H CM Minh t 
chirc. D nghj Ban ch.p hãnh CDCS quan tam to diu kin d các cháu tham gia ci. 
th nhu sau: 

1. Thbi gian to chfrc: 
Dot tri Ngày khai mic Ngày b m1c 

1 20/7/2020 23/7/2020 

2 27/7/2020 3 0/7/2020 

3 03/8/2020 06/8/2020 

Ban to chá'c sêxêp dit và thông bdo sau. 
2. Dja aim: Nhà nghi Khách sn Cong doàn Thanh Da 

Lô 5 Cu xá Thanh Da, phrning 27, Qun Binh Thinh. 

3. Dôi tuxrng chiêu sinh: 
- Con doàn viên Cong doàn dang Cong tác tai  các co quan, &Yn vj trên dja bàn 

Qu.n 1; là cháu ngoan Bác H, dt h9c sinh giOi (can Cu kt qua h9c tp näm h9c 

2019-2020; các cháu hçc lóp 5 phâi hoàn thành chumig trInh tiêu h9c, có th tham 

khào kt qua h9c kST I nu chua có kt qua näm h9c), có hnh kim t&; tü 10 dn 15 
tui (sinh näm 2005 dn nàm 2010). 

4. Kinh phi tham gia Tri he: 

Kinh phil tham gia Tr.i he Thanh Da nm 2020 là 1.300.000 dng/cháu/dit 

trzi (Met  triu ba trm ngàn dng). 
5. Di tirqng dirçrc h trq: 
Di tuçlng duçc h trçl 100% kinh phi: Con lao dng nghip doàn xe ôm 

(khong qua 02 cháu/tng s nghip doàn do LDLD Q.1 quãn li). 

6. Thô'i gian, dja diem däng k5 và np kinh phi: 



- Mi don vj np trirc tip danh sách các cháu tham dç' tri he có k ten, 
dóng du cong doàn co' s& (bàn chinh, du do - theo máu dInh kern) v Bô phn Nü 

cong — Lien doàn Lao dng Qun 1, dng thai gui mail v dja chi 
ldld.ql@tphcm.gov.vn  d thun tin cho vic tng hcrp. 

- Kinh phI tham gia trai  he np t.i B phn Tài chInh - Lien doàn Lao dng 

qun 1, s 37HànThuyên,PhithngBnNghé- Qu.n 1. 
- Than gian các dcm vj dng k np danh sách và kinli phi tham gia trai he: tu' 

ngày ra thông báo nay d&i khi Ban To chtrc thông báo da nhn dü so hry'ng theo 
quy djnh. 

Lwuj: 
- Cong doàn ca sO' cn cü theo tInh hInh thirc t cüa dan vj xem xét, h trçi kinh 

phi cho các cháu con doàn viên cOng doàn có hoàn cnh khó khän có diu kin tham 

gia trai  he Thanh Da. 
- Cong doàn Co sO' có trách nhim ch9n diing di tirçmg, ding k s lucrng các 

cháu tham dir trai  he chInh xác, dam bào s luçrig các cháu tham gia nhu d(m vj dng 

k ban d.u. 
- Nh.m dm bào sinh boat chung cüa Trai he, Ban T chüc không nhn các 

cháu có bnh 1 (cn ngirOi chãm soc), các cháu không trong d tuôi nêu trên, 
các truO'ng hçp không diing quy djnh Ban t chirc s gü'i trã các cháu v cho do'n vj 
và không hoàn trã kinh phi tham gia trai he. 

- Các cháu tham diii trai  he phài tham gia xuyên su& hot dng cüa trai he 
không duçic v sóm (trü truO'ng hçp d.c bit và có sçr dng cüa Ban t chüc và phii 
huynh). M9i trithng h9p v só'm ttu không dwic hoàn trá kinh phL 

- Lien doàn Lao dng Qun 1 chi thirc hin cong tác dua, don các cháu tham 

gia trai  he khi có ttr 10 cháu trO' lênldgt (theo danh sách dng k ban d.u). Phii huynh 

sê tu don cháu khi kt thüc dçit tr?i he. 
- Ban t chüc uu tiên tip nhn di vO'i các don vj np danh sách và kinh phI 

truóc cho dn khi dü s 1u9'ng trai sinh cüa dçt trai. 
M9i thc mc vui lông lien h vO'i dng chi Duo'ng Lé Thun — LTV.BCH 

LDLD Quân 1 (din thoai 08.38.222.981 (19) — 0984.852.732) d duçc hirOng dn. 

II. TRAI iiE TIIIEU N THANU BA: 
N1iim tao diu kiên cho con CNVCLD có them nhiu san chai, sinh hoat he 

thu vj, b Ich, Nhà nghi khách s.n Cong doàn Thanh Da së th chuc Trai he Thiu nhi 

Thanh Da. 
1. EDôi tirçrng: Con cOng nhan, viên chüc, lao dng dang cOng tác tai  các Co 

quail, don vj trên dja bàn Qun 1; d tui ti.r 10 dn 15 tui (sinE nàm 2005 dn näm 

2010). 



TM. BAN TREJ'(NG 
PHO CBIU TICH 

ô Nhir Cat Tuing 

2. Thôi gian: th chüc 4 dçit, mi c1çt 3 ngày (hr thu sáu dn chü nht) 

091 trti Ngày khai mtc Ngày b mc 

1 24/7/2020 26/7/2020 

2 07/8/2020 09/8/2020 

3 14/8/2020 16/8/2020 

4 2 1/8/2020 23/8/2020 

3. Da diem: Nba nghi Khách sn Cong doàri Thanh Da 

Lô 5 Cu xá Thanh Da, phuèng 27, Qun Bmnh Thinh. 

4. Kinh phi: 1.100.000 dng/cháu!dcit (Met triu mt tram ngàn dng). 

5. HInh thirc däng k: Dàng k và dóng tin trirc tip tai  Phông T chirc — 

Hành chinh, Nhà nghi Khách sn Cong doàn Thanh Da. 
M9i chi tit lien h chj Dào Thu Ngân, nhân viên phèng TC-HC, din thoi 

0931746082-02862947805. 
(Dinh kern k hoch t chirc, chucing trInh khung trai he Thiki nh Thanh Da) 

Noinhn: 
- BCH CDCS, ND trirc thuOc; 

- Luu: VP, NC, CNTT. 





Cong doàn  
Dia chi:  
Ten tài khoân:  
So tài khoân:  
Tai ngan hang  
Ten can bO phz trách  
S djCn thoai liOn lc:  

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA YLT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 

Mâu 1 

DAM! SACH BANG K THAM DV TRI HE THANH BA LAN TH(r 42 
(Ap thing cho các cháu không dtrçrc h trçr) 

STT Ho và tOn cháu 
Mm sixth 

Hç tOn cha hoàc mc Dia cM cu' ngix 
thoi di dng 

cüa cha hoäc me 
Don v cOng tác cüa 

cha hoàc me Nam Nfr 

2 

3 

Tng cong......... Cháu 

Tng kinh phi: dng (ghi rO tng s cháu x ding) 

Trong do: - Ngu6n kinh phi do CDCS h t1V dông 
- S6 cháu &rçrc h tiv cháu 

Ghi cliii:  D nghj các lin vj ghi dky dñ thông tin vào danh sách d ban t chirc tri he thun igi trong vic liOn lc 

Ngây thOng nám 2020 

TM. BCH CONG BOAN 
(Kj ten, dOug dau) 



Cong doàn  

Dia chi:  

Ten can bô phu trách  

S diên thoai liOn lac:  

CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIiT NAM 
Doe lap -  TLr do - Hanh phüc 

Mâu 2 

DANE! SAd BANG K' THAM DI TR4I LiE THANII BA LAN TIIIJ 2 

(Ap diing cho các chãu dtrçc inin 100% kinh phi) 

STT IIç Va ten cháu 
Nàm sinh 

cia hoãc me Dia cM ctr ngu 
Din thoi di dng cüa 

cia hoc mc 
fn vj cOng tác cCa 

cia hoc mc am Nir 

2 

3 

Tong cong: chãu 

Tng kinh phi: dOng (ghi rO tng s cháu x .dng) 

Ghf c/ta:  Dè nghi các dun v ghi &ty dci thông tin vào danh sãch d ban t chrc trai he thun içi trong viêc lien lc 

Ngây thdng nàtn 2020 

TM. BCH CONG DOAN 
(K ten, dóng d6u) 
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