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LIEN DOAN LAO DONG CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO HO CHf MINH Dc Ip — T do — Hnh phüc 

LIEN DOAN LAO DQNG TP. THU DXC 

S&4 /TB-LDLD Tp. Thu Di'rc, ngày i'gthcng 10 nm 2022 

THÔNG BAO 
Thôi gian t chfrc tuyên truyn, ph bin giáo dic pháp luãt trong doàn viên, 

cong nhân lao dng ti Cong ty Co phân may Sài Gôn 3. 

Can c(r Thông báo s 2 1IKH-LDLD ngày 21 tháng 4 näm 2022 cüa Lien doàn Lao 
dng Thành phô ThU DUe ye ljch tuyên truyên phô biên giáo diic pháp 1ut trong doàn 
viên Cong doàn, cOng nhân lao dng ti các doanh nghip närn 2022. 

Ban Thii&ng vi Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUc thông bão thai gian M 
ehCrc tuyên truyên, ph bin giáo dic pháp 1ut cho .doàn viên Cong doàn, cong nhân lao 
dng ti cong ty vài thyi gian c1i the nhi.r sau: 
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22/10/2022 
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Thành ph 
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- Lut Phàng cháy 
và chtra cháy 

Lien doàn Lao dng 
TP. ThU DUe - Phàng 

TuphápTP. ThU 
fXrc — CDCS cong ty 

- Lien doàn Lao dng Thành ph ThU DUe chu.n bj: lien h báo cáo viên tuyên 
truyên Va 40 phân qua hOi — clap ye kin thUc pháp lust lao dng (mi ph.n qua trl giá 20.000 
dong). 

- Cong doàn c s cong ty: tham mmi, báo cáo vâi Ban Giám dc cong ty h trç b 
trI dja diem, phông san kháu, bàn ghê, thi gian và tp hcp toàn the doàn viên Cong 
doàn, cong nhân lao dng Cong ty tham dr. 

Trên day là thông báo ljch t6 chirc tuyên truyn, ph bin pháp 1ut trong doàn 
viên Cong doàn, cong nhân lao dng näm 2022 ti Cong ty Co phân may Sài GOn 3. 
Trong qua trInh thirc hin nêu có vuâng mac Ban Chap hành CDCS lien h d/e L 
Nguyn Mmli PhUC — SDT: 0909.997.334 dê cUng trao dOi./. 
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