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Dan Canh T näm 2020. 

Quani, ngày20 tháng9nãm2019 

Kmnh gfri: Ban giám dc các Cr quan, t chfrc, Doanh nghip 

trên dja bàn Qun 1 

Trong nhik näm qua, Lien doàn Lao dng qun 1 CIa nh.n d'irçc sr üng h v vt ch.t 
và tinh than cüa Ban Giám doe các cc quan, to chCrc, doanh nghip dóng trên da bàn Qun 1, 
gop phãn to ehirc thành cong eác hot dng cUa to chre Cong doàn. 

Tip t11c thirc hin chU d 11am 2019 "Näm vI lqi Ich doàn viên cong doàn't, bâo v 
quyên, lçi Ich hp pháp, ehInh dáng cho doàn viên Cong doàn, cong nhân, viên chtre, lao dng 
có hoàn cãnh khó khän nhân dip  Têt Nguyen dan, hang näm Ban Thuäng vii Lien doàn Lao 
dng qun 1 xãy drng kê hoch to ehxc các ho.t ding chäm lo Têt nhu van dng các doanh 
nghip trao tang ye xe cho cong nhân lao dng cO hoàn cành khó khän, không dü diêu kin 
ye quê an têt; thäm, tng qua cho CNVC-LD, can b CDCS bj tai nn lao dng, bnh nan y... 

Nh.m chäm lo thit thirc cho CNVC-LD và doàn viên cong doàn CO hoàn cãnh khó 

khän nhân dip  Têt Nguyen Dan Canh T näm 2020, Ban Thung vii Lien doàn Lao dng 
qun 1 rat mong nhan dixc si,r üng h tr Ban Giám doe C quan, to chc, doanh nghip 
dong gOp dê c1ng Lien doàn Lao dng qun 1 t chi'rc chäm lo cho CNVC-LD và doàn 
viên cong doàn có hoàn cãnh khO khãn cO di.rçic 'MUa xuân yêu thirnng, vui tt.roi, am ápt. 

M9i sir dóng gop h trq cüa Cci quail, th chirc, doanh nghip vui lông g1ri v Phông 

Tài chInh Lien doàn Lao dng Quan  1 — sO 37 Han Thuyên, Phixng Ben Nghé, qu.n 1 
ho.c chuyên khoãn theo thông tin sau: LIEN BOAN LAO BONG Qi, sO tài khoân: 

119000005242, ti Ngân hang TMCP Cong Thuong Vit Nam - chi nhánh 1 TPHCM. 

Thai gian tr nay dn ngày 15 tháng 11 näm 

Trân tr9ng./. 
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