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LIEN DOAN LAO DQNG TP. HO CHI MINH CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG TP. THU 1MC Bc 1p — Tr do — Hnh phüc 

Sô225/  LDLD 
V/v tham gia Cuc thi tritc tuyê'n tim hiu 

kiên thz,'tc ye biên, dOo Vit Nam 
"To quOc ben br song" nOm 2022 

Thành ph Thz Dtc, ngày  7  tháng 7 näm 2022 

KInh gii: Ban chap hành Cong doàn co' s&. 

Can cüCông van s 609/LDLD-TG ngày 30/6/2022 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành phô Ho ChI Minh ye vic tham gia Cuc thi trirc tuyên tim hiêu kiên thiirc ye 
biên, dão Vit Nam"Tô quôc ben b song" nàm 2022. 

Ban Thumg vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc d nghj Ban chtp 
hânh Cong doàn cci sâ can cü vào tInh hInh, diu kin cüa dan vi, thxc hin t chirc 
trin khai, tuyên truyn, 4n dng doàn viên, nguii lao dng tham gia Cuc thi bang 
cách truy cp vào website: http://toquocbenbosong.vn  hoc tãi üng dmg "T quc 
ben bô song" trên din thoai di dng ttr kho irng drng App Store (di vôi h diu 
hành lOS) và CH Play (D& vâi h diu hanh  Android) d tim hiu v thông tin và 
th l cuôc thi. 

Ban Thu?ing vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due d nghj Ban chp 
hành Cong doàn co sâ quan tam thirc hin các nOi  dung trên và báo cáo s lucmg 
doàn viên, nguñ lao dng tham gia Cuc thi v Lien doân Lao dng thành ph Thu 
Dirc thông qua b phn Tuyên giáo (d/c Hoàng Thj Kim Huang, s din thoi 
0933.188.448) 

Trân trçng! 

Noi nhân: 
- Ban Tuyên giOo MiLD Tp HCM; 
- Ban Tuyên giáo Thành üy Thi D&c; 
- Ththng try'cLDLD Tp Thz D&c; 
- N/nt lrên (dê thitc hin); 
- Liru. 
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