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ngithi nghèo nä.m 2020. 

Qun 1, ngày 25 tháng 4 nám 2020 

KInh gui: Ban chap hành CDCS trc thuc 

Thirc hin Thông báo s 13/TB-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 4 n.m 2020 cüa Uy ban 
mat tr.n To quoc Vit Nam Qun 1 ye Vn dng üng h "Qu vi biên dào quê huang — VI 
tuyên dâu To quôc" närn 2020; 

Thrc hin Thông báo s 14/TB-MTFQ-BTT ngày 24 tháng 4 närn 2020 cüa Uy ban 
mat trn To quôc Vit Narn Qun 1 ye V.n dng iing h "Qu vi ngui nghèo" nã.m 2020. 

B.ng tlnh cam và t.m lông nhân ái, th hin tinh th.n "Ca thành ph huong v biên 
giâi, biên dào cña To quôc", Ban Thumg V11 Lien doàn Lao dng Qun 1 kêu goi các cong 
doan ca so truc thuôc tO chixc van dOng mi can bô, Cong nhân, viên chuc, lao dong cua dan 
vj üngh tOithiêu 01 ngày hrang vào qu5 "Vi biên dão que hu'ong — VI tuyên dâu To quôc". 
Môi tarn lông dêu gi1p hrc hrcing hãi quân, cành sat biên, 1irc ltrcrng chap phãp trên biên Va 
ngu dan rnua sam, sira ch&a các tàu bj hix hai,  thiêt bj may moe ngl.r ci dé yen tarn yuan khai 
barn biên, gop phân bão v chü quyên thieng liêng To quOc. 

Vó'i tinh thin "La Iành dürn là rách — Ung nucc nhà ngun", ti.'r các nàrn qua, Lien 
doàn Lao dng qun 1 luOn nhn duçic sir üng h tr các cOng doàn co' s, to chirc, doanh 
nghip thông qua Qu5 vi ngu'ô'i nghèo, dä gop phân tIch circ và có hiu qua trong hot dng 
chäm lo cho CNVC - LD có hoàn cãnh khó khän. 

M9i dóng gOp h trV cüa cong doàn Ca sä vui lông gui v Phông Tài chInh Lien doàn 
Lao ctng quin 1 — so 37 Han Thuyên, Phung Ben Nghé, qun 1 hoc chuyên khoãn theo 
thông tin Ci4 the sau: LIEN DOAN LAO BONG Qi, so tài khoãn: 119000005242 tai  Ngan 
hang TMCP Cong thuang Vit Nam - chi nhành 1 TPHCM. 

Thai gian tip nhn dOng gOp: 

- Qu Vi bin dào qué huoiig — Vi tuyn du T quôc 

- Qu5 vi ngui nghèo 

Tu' nay dn ht ngày 15 tháng 10 nàm 2020 

Ban Thuô'ng vi Lien doàn Lao dng qu,n 1 rt mong CãC Cong doàn ca s trrc thuc 
quan tam trién khai thkrc hin theo tinh than van bàn nay dé tiêp tc phát huy truyên thông tot 
dp cüa dan tôc.)2_ 

Trân tr9ng./.. 

Noin/zân: 
- Nhu trén; 
-Lu'uVP. 
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