
LIEN DOAN LAO DONG TP. HO CR1 MINE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QUN 1 Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 'f  /IB-LDLD Qugn 1, ngày-2i tháng 8 nãm 2019 

THÔNG BAO 
To chfrc H)i ngh so' kêt phong trào thi dna "Bàn tay yang" 

do't2nàm2019 

Tht.rc hin K hoch s 19/KH-LDLD ngày 19 tháng 4 närn 2019 cüa Ban 
ThiRmg vii Lien doàn Lao dng qun 1 ye vic phát dng phong trào thi dua "Bàn 
tay yang" dgt 2 näm 2019 (tiir 01/5/2019 - 31/8/2019). Nhäm dánh giá 'ai  nh&ng kêt 
qua dã dt ducic trong vic thirc hin trong phong trào thi dna "Bàn tay yang" và tiêp 
tiic phát ding phong trào thi dua "VI ngui thg" d't 3 nàm 2019. Ban Thuông v11 

Lien doàn Lao dng qun 1 to chic hOi  nghj so kêt phong trào thi dua "Bàn tay 
yang" dct 2 näm 2019, cii the nhu sau: 

1. Thô'i gian: 07g30 ngày 12/9/2019 (Thiir Näm). 

2. Bja dim: Hi trumg Câu 1c b Th dic Th thao da näng. 

(So' 143-145-147 Nguyen Du, phu'àng Bê'n Thành, quç2n 1) 

3. Thành phân di biêu tham dir: 
- Dai  din LAnh dao  Lien doàn Lao dng Thành ph. 

- Dai din Thumg trtrc Qun üy — HDND — UBND - Uy ban Mt trn To quc 
Vit Nam qun;. 

- Dai din Lãnh dao  Ban Dan 4n Qu.n üy qun 1. 

- Dai  din Ban chip hành các cong doàn Co s trrc thuc. 

4. Ni dung Hi nghj: 
- So kt, dánh giá k& qua phong trào thi dna "Bàn tay yang" d?t  2 nãm 2019 Va 

triên khai phong trào thi dua "VI ngui thg" d't 3 nãm 2019. 

- Tuyên duong, khen thu&ng các cong doàn co si có thành tIch tiêu biu trong 
phong trào thi dua "Bàn tay yang" dçt 2 nãm 2019. 

- T chrc k kt thôa thun hçip tác viii các don vi thirc hin chucmg trInh 
"Phüc 1çi cho doàn viên cong doàn". 

5. Khen thu'&ng: 
- ITinli tliá'c khen t/iu'ö'ng: Giy khen cüa Lien doàn Lao dng Qun 1. 

- DJi twçrng: Cong doàn co sY trrc thuc. 

- Tiêu cli uân: 
+ Tr9ng tam là to chüc t& các hoit dng "Tháng cong nhân" 1n 11 và "Tháng 

hành dng ye an toàn, v sinh lao dng" lan 3 näm 2019; 1p  thành tIch chào mrng 
k' niêm 50 nam thuc hin Di chuc cua Chü tich Ho Chi Mirth (1969 — 2019); 129 
nãm ngày sinh Chü tch Ho ChI Minh (19/5/1890 — 19/5/2019); cong trinh chào 
mmg kST nirn 90 näm Ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam (2 8/7/1929 — 
28/7/2019). 



+ Nâng cao chit liscmg thizcmg luçmg, di thoi, k kt, thirc hin TUIIDTT 
(trong các doanh nghip khu viIc ngoài nhà nithc) 

+ V.n dng CNVC-LD h9c tap nâng cao trInh d chuyên mon nghip V11, 1' 
1un chInh trj, kiên thüc pháp lu.t. 

+ Tham mi.ru và d xut vâi Ban Giám dc Cong ty (Chü Doanh nghip) có kê 
hoach bôi duông, nâng cao ye chuyên môn, nghip vçi, to chj'ic Hi thi tay nghê cho 
CNVC-LD t?i  don vj, sau hi thi dê xuât nâng luong truOc niênhn cho cong nhân 
lao dng d.t giài cao. Dông thôi tham gia tot các hi thi tay nghê do Lien doàn Lao 
dng Quan  1 tO chüc. 

+ Tham gia t& các phong trào do Lien doàn Lao dng Quan  1 t chüc chào 
mrng k' nim 90 11am ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 - 
28/7/2019). 

- Hi su khen thithng bao gm: 
+ Cong van d xu.t khen thumg; 
+ Báo cáo torn tt kt qua thirc hin. 

- Trên Co s báo cáo thành tIch cüa các don v, Ban Thu?mg vii Lien doàn Lao 
dng Qun 1 sê xét ch9n các tap the có thành tIch tiêu biêu dé khen thu&ng trong 
Hi nghj. 

6. Phân cong nhim vi.: 
6.1. Lien doàn Lao d3ng quin 1. 
- B phn ChInh sách pháp luat  tham mu'u cOng tác t chirc hi nghj. Tng hqp 

báo cáo cüa các CDCS và dê xuât danh sách khen thithng. Tham mixu dir trü kinh 
phI và chju trách nhim quyêt toán kinh phI to chüc Hi nghj. 

- B phn Van phOng chun bj diu kin co s vat  cht và phii trách cOng tác 
khen thrnrng trong hi nghj. 

- B phn Tài chInh chju trách nhim huóng dn thirc hin dir tr và quyêt toán 
kinh phi to chi.Trc Hi nghj. 

6.2. Cong doàn co' so' trrc thu(c: 
Giri h so d xut khen thu&ng b.ng van bàn v b phn Chinh sách pháp luat 

Lien doàn Lao dng Quan  1 (SO 37 Han Thuyên, PhwOng ben Nghe', Qun 1,) — qua 
dông chI Hoàng Th Ha (DT: 0982.206.192 ) truâc 16g00 ngày 05/9/2019 (thir n.m) 
dê tOng hçip và trInh Ban thuOiig vçi LELD qun 1 xét duyt. 

D nghj các cong doàn Co s& thirc hin nghiêm tñc ni dung thông báo nay. 

Noinhân: 
-Nliu trên; 
-Liiu : VP. 
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