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S6: JB6ILDLD 
V vic t chirc các ho.t dng KS nim 
132 nàm Ngày sinh ChU tjch Ton Dilrc 
Thâng (20/8/1888 - 20/8/2020) 

Quán 1, ngày tháng 8 nãm 2020 

KInh giri: - Ban chp hãnh Cong doàn cor sr trrc thuc. 

Can cü van bàn s 533/LDLf) ngày 13/8/2020 cüa Lien doàn Lao dng 
Thãnh ph H CM Minh v vic t chirc các hot ctng K nim 132 nam Ngày 
sinh Chü tjch Ton Due Thing (20/8/1888 - 20/8/2020); 

Hin nay, do djch bnh Covid-19 con din bin phüc tap, Ban Thu?mg vi 
Lien doãn Lao dng Qun 1 d ngh tiiytInh hInh thiic tin tai  dan vj t chirc các 
hot dng tuyên truyn k nim 132 nm Ngày sinh Chü tjch Ton Due Thiig 
(20/8/1888 - 20/8/2020) vth ni dung nhu sau: 

1. T chrc dçit sinh hoat chfnh trj nhm to diu kin d doàn viên Cong 
doàn, CNVC-LD nghiên cüu, tim hiu v cuc diii và s1r nghip each mng cüa 
Chü tch Ton Due Thng, nâng cao nhn thirc và kho'i dy lông tçr hào trong 
CCVC-LD v Chü tjch Ton Due Thg. Thông qua tim hiu cuc diii, s11 nghip 
each mng và trn guung dao  dirc cia Chü tjch Ton Due Thng giüp cho di 
ngCi can b, doàn viên, CNVC-LD Qun 1 phn du hçe tap,  rèn 1uyn theo tm 
guang dao  düc mu mçrc cUa Báe Ton; n lirc vixqt qua m9i khó khàn d giU gin 
và phát huy truyn thong yêu ntthe nng nan, anh diing, bt khut eüa dan tc 
Vit Nam. 

2. Phát dng trong doàn viên Cong doàn, CNVC-LD sun t.m cáe tu 1iu, 

hInh ânh, hin 4t gn vâi qua trinh hot dng each mng ca Chü tjch Ton Due 
Thng, phong trào cong nhán, Cong doàn gui v B( phn Tuyên giáo Lien doàn 
Lao dng Qun 1 d gui v Lien doàn Lao dng Thành ph b sung tir lieu 

PhOng truyn thng Cong nhãn - Cong doàn Thành ph& 
3. Tuyên truyn Giài thu&ng "Ton Bfrc Thng" 1.n thu 20 nãm 2020 dn 

các ep Cong doàn, CNVC-LD nh.m biu duang, vinh danh nhftng k5 su, 
nhftng cong nhãn lao dng uu tii dã eO sir n lirc h9c tip,  rèn 1uyn không ngirng 
c'Cmg nh&ng sang kin, d tài nghien eiru, giâi pháp câi tin. . .nhm gop phn 
1mg diing tin b khoa h9c k5 thuQt vào san xut, nãng eao nang suit lao dng, 
mang 1i lqi ich thit thirc cho dan vj, doanh nghip. 

4. T chüc Doàn dn dãng hisong, dâng boa tai  Báo tang Ton Due Thng. 
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TM. BAN TIIU(JNG VU 
PRO CHEJ T!CH 

Theo do, khuyn khIch trin khai các hmnh thüc tuyên truyn: th chirc hi 

nghj trçrc tuyn, trang Fanpage, Zalo, chiu phim lit 1iu. (1uu t chüc các 

ho.t ctng không tp trung qua 30 nguii). 

5. Trin khai rng râi dn CNVC-Lf) cüa dan vj theo dôi, thIch và chia sé 

phim tài 1iu "Chü tich Ton Düc Th.ng - mt nhãn cách lan" và trin lam hInh 
ãnh v cuc dôi và s1r nghip cüa Chü tjch Ton Thrc Thng trên trang fanpage 

facebook Cong doàn Qun 1. 
Lien doàn Lao dng Qun 1 d nghI Ban chp hành Cong doàn Co s& can 

cü ni dung van ban nay, chii dng t chirc, thirc hin t& các ho.t dng k nim 
132 Ngày sinh Chü tjch Ton Due Th.ng ti don vj mt each thi& thrc, hiu qua. 

Noi nhin: 

- Nlnr trên; 
- Ban Tuyên giáo LDLE) TP; 
- Ban Dan van, Ban Tuyên giáo Qun ily Qi; 

-TTLDLDQ1; 

-Luu:VP,TG. 

H Nhtr Cat Ttrô'ng 
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