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BAO CÁO 
T chfrc các hoit dng he, chám lo Tt Trung thu näm 2022 

- T chüc tuyen truyn các ni dung lien quan dn tré em, Tháng hành dng vi 
tré em qua các phucmg tin nhu: qua h thng Fanpage cüa Cong doàn Thu fXrc, nhóm 
Zalo nü cong CDCS và các hirih thirc online dn các CDCS. 

- Phi hqp t chiic the hot dng vui choi, tng qua cho các em thiu nhi nhãn 
ngày Qu& t thiu nhi 1/6 con CNVC-LD trén dja bàn thành ph Thu Dirc cho 2.6 19 
cháu duçic chäm lo vâi s tin 260.490.000 dng. 

- T chüc bInh xét và chçn 148 cháu con CNVC-LD hçc khá, giói tham gia tri 
he Thanh Da Ln thir 43 do Lien doàn Lao dng thành ph Thành ph H ChI Minh 
phi hçip t chirc. 

- Tng qua cho 115 cháu con doàn vien, CNVC-LD bj bnh him nghèo, khuyt 
tt có hoàn cành gia dInh khó khän, tng s tin 144.800.000 dng. 

- T chirc Tt Trung thu näm 2022, tang qua cho 2.068 cháu con CNVC-LD vOi 
s ti&n là 255.000.000 dng (trong do LDLD TP.ThÜ Di1rc trao 250 cháu, vâi s tin 
50.000.000 dng; CDCS trao 818, vii s tin 205.000.000 dông). 

- Phi hqp vâi th chüc UNICEF trao 2.000 ph&n qua (cac loti kço dinh duOTig) 
cho con cong nhân lao dng ti các doanh nghip CO dông lao dng và các cong ty 
cong Ich trên dja bàn thành ph Thu Due. 

- T chirc Hi tri hçc k' hng nàm 2022 dành cho các cháu là con doàn viên, 
nguñ lao dng ti các CDCS (th chirc thäm các dja chi dO trén dja bàn thành ph H 
ChI Minh ngày 27/8/2022 vOi 140 cháu tham gia) kinh phi t chüc trên 50 triu ding 
(Mi cháu tham gia ducic tng 10 quyn tap) 

Trên day là báo cáo kt qua kt qua t chüc các ho.t dng he, chäm lo T& Trung 
thu nàm 2022 cüa Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUe.!. 

- 

Noi nhIn: 

- Ban Ntr cong LDLD.TP HCM; 
- TT BCD he TP. Thu Düc; 
- BTV LDLE) TP. ThU DCrc; 
- Li.ru: VP-NC. 
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