
LIEN DOAN LAO DQNG TP. HO Cl-li MINH CONG HOA xA HQI ciiU NGHTA VIT NAM 
LIENDOANLAODQNGTHANHPHOTHUDI!C 0i1c 1p  - Ti1 do - Hinh phüc 

Sc:  357  /LDLD Tp. Thz Dic, ngây A4 tháng 11 näm 2022 
V/v nhc nhO cing chot dng Cong doàn ca so và 

tiêp tic thçrc hin dôi rnu dâu Cong doàn Ca sO 

KInh gtèi: 
- Ban Giám d6c Doanh nghip; 
- Ban Chp hành cong doàn co' s& trirc thuc. 

Tr ngày 12/3/2021 sat nhp Lien doàn Lao dng QuQn 2, Qun 9, qun Thu 
Dirc thành Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due; 

D kjp thi cüng c cUng nhu to diu kin cho Cong doàn câ sâ hot dng 
theo dung Diêu 1 Cong doàn Vit Nam. Viira qua, Lien doàn Lao dng thành phô 
Thu Duc dâ ban hành Cong van so 269/LDLD, ngày 01 tháng 12 näm 2021 và Cong 
van sO 37/LDLD, ngày 10 tháng 02 nàrn 2022 ye vic thirc hin thay dôi mâu dâu 
Cong doàn co th. Tuy nhiên, den thôi diem nay Cong doàn co s van chiia thirc hin 
dam báo vic thay dôi mâu dâu, cüng cô hoat dng cong doàn tai  co sâ. 

Nh&m dam bão pháp nhân cho cong doàn cc) s& hot dng, tiên ti to chirc di 
hi cong doàn Ca sii và dji hi Cong doàn các cap nhim kS'  2023 - 2028, trQng tam 
là vic thy'c hin các quan h pháp L lien quan dn quy ch dan chü co' sr (hi 
ngh nguôi lao dng, dôi thoi Lao dng, thOa u'&c lao dng tp the), giao dch 
tài chInh, ... dê thçrc hin dam bão cong tác di din chäm lo, bão v quyên, igi Ich 
hcip pháp, chmnh dáng cho ng.thi lao dng và xây dirng quan h lao dng hài hOa, on 
djnh tai  doanh nghip. 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Duc d nghj Ban Chap hành Cong doàn co 
sâ khân truong cüng cô hot dng cong doàn, hoàn thành vic thay dôi mâu dâu 
tru'âc ngày 25/11/2022, sau thii gian trên, Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due 
s xem xét quyêt djnh giãi the cong doan co sâ tii doanh nghip theo quy djnh. 

D nghj Ban Chp hành cOng doàn thông tin cüng Ban Giám dôc doanh nghip 
dê phôi hap thirc hin. Các van dê can trao dôi, dé nghj lien h dông chI Do Thành 
Non, din thoi 0907.035.079 hoc dông chI Phü Thüy BInh, din thoai: 0918.184.902 
dê hthng dan giâi quyêt. 

Nol nhân: 
- Nhu trên 
-LuuVT. 

 

Nguyn Th! NgQc Huo'ng 
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