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Quan 1, ngàyAL) tháng 9 nãm 2019 

Kinh gi'ri: Ban chp hành Cong doàn co' s&. 

Trong nhiu näm qua, Lien doàn Lao dng qun 1 d nhan &rçYc sir üng h v vat eht 
và tinh than eüa Ban chap hành cáe Cong doàn ca sâ trrc thuc Lien doàn Lao dng qu.n 1, 
gop phân to eh'crc thành cong the hot dng cüa to eh'irc Cong doàn. 

Tip tic thirc hin chü d näm 2019 "Näm vI igi Ich doàn viên cong doãn", bão v 
quyên, igi ich hgp pháp, chinh dáng cho doàn viên Cong doàn, cong nhân, viên chc, lao dng 
có hoàn cãnh khO khän nhân dip  Têt Nguyen dan, hang näm Ban Thiing vi,j Lien doàn Lao 
dng qun 1 xây dirng kê hoach to chirc the hot dng ehäm lo Têt nhix van  dng các doanh 
nghip trao t.ng ye xe cho cong nhãn lao dng cO hoàn cãnh khO khän, không dü diêu kiin 
ye quê n têt; thrn, tng qua cho CNVC-LD, can b CDCS bj tai nn lao dng, bnh nan y... 

Nhm chäm lo thit thrc cho CNVC-LD và doàn viên cong doàn có hoàn cãnh khó 
khän nhân dip Têt Nguyen Dan Canh T näm 2020, Ban Th'ithng vii Lien doàn Lao dng 
qun 1 rat mong nhan diicc sir quan tam tir Ban chap hanh Cong doàn ca s dê van  dng 

các anh eh doàn viên cong doàn 'tUng h 01 ngày luang" ho trg cüng Lien doàn Lao dng 
qun 1 to ehirc chäm lo cho CNVC-LD và doàn viên cong doàn cO hoàn cãnh khO khan có 
duge mt 'Mia xuân yeu thixang, vui tirni, am ápt. 

M9i sr dóng gop, h trq eUa Cong doàn c s vui lông gri v Phông Tài chInh Lien 

doàn Lao dng Qun 1- so 37 Han Thuyên, Phung Ben Nghé, qun 1 hoc chuyên khoãn 

theo thông tin sau: LIEN BOAN LAO BONG Qi, so tai khoãn: 119000005242, tai Ngân 

hang TMCP Cong Thixong Vit Nam - chi nhánh 1 TPHCM. 

Thii gian tr nay dn ngày 15 tháng 11 näm 201_- 

Trân trçng./. 
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