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s6:31'5  /LDLD 

V/v trao qua Tt cho DVCD, NLD 
có hoàn cãnh kho khn dang lam vic 

trong các Khu chê xuât — Cong nghip 
và hin dang cu trii trên dja bàn dan ctr 

Tp. Thi IXcc, ngày 16 tháng 11 nàm 2022 

KInh gui: 
- CDCS phithng Linh Trung; 
- CDCS phing Binh Chiêu; 
- CDCS phung Linh Xuân; 
- CDCS phuing Hip BInh Phiicc; 
- CDCS phuäng Thanh M5 L?i. 

Thire hin K hoach s 89/KH-LDLD ngày 05 tháng 10 näm 2022 cira Ban 
Thuô'ng vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dire ye to chirc các boat dng 
chärn 10 Têt Qu Mao nárn 2023; Cong van so 253/CDKCX ngàyll tháng 11 närn 
2022 cüa Cong doàn các Khu ché xuât — Cong nghip Thành phô ye trao qua Tét 
cho cong nhân dang lam vic trong các Khu chê xuât — Khu cong nghip và hin 
dang cu' trü trên dja bàn dan cu. 

Nhàm th hin sr quan tam cira t chirc Cong doàn dói v6i cong nhân dang 
lam vic trong các Khu chê xuât và cong nghip trên dja bàn Thành phô Thu Dire 
và hin dang cu' trü trên dja bàn dan cu. 

Ban Thung viii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dire thng nht phân b 
qua t.ng cOng nhân dip  Têt Nguyen dan Qu Mao näm 2023 cho cOng nhân các 
khu nhà tr9, dang sinh hoat tai các to cong nhân ti quân trên dja bàn phuô'ng cii 
the nhix sau: 

- Phithng Linh Trung: 

- Phuing BInh Chiu: 

- Phu'ng Linh Xuân: 

- Phthng Hip Blnh Phithc: 

- Phurng Thanh M Lçi:  

200 phn; 

300 phn; 

250 phn; 

100 phn; 

150 phn. 

Dê darn bão cOng tác chàrn 10 têt theo yêu câu cüa Lien doàn Lao dng 
thành phô và Cong doàn các Khu chê xuât và COng nghip Thãnh phô, Ban 
Thu'ng vii Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dire dê nghj Ban Chap hành các 
don vj mt sO ni dung sau: 

- Di tixçmg d nghj chäm lo tt phâi là cong nhân lam vic trong các Khu 
chC xuât và Cong nghip Thành phô và hin dang cu tru tai  dja phuo'ng. 



TM.BAN THIX1NG VJ 
U TICH 

- Tiêu chi: là doàn viên cong doàn, ngithi lao dng có hoãn cành khó khãn, 
dang a tr ti các khu nhà trQ, khu nhà kru trü, sinh hoot trong các to cOng nhân tir 
quán trên dja bàn phuông. 

- Thii gian gui danh sách: tr ngày thông báo dn ht ngày 21/12/2022 (thu 
tu). 

D cong tác chàm lo Tt cho doàn viên Cong doàn, ngu&i lao dng dat  kt 
qua thiêt thçrc, dung dôi tiiqng. Ban Thuang vi Lien doàn Lao dng thành phô Thii 
fXrc dé nghj Ban Chap hành cong doàn ca sa phixang duqc phân bô quan tam rà 
soát, de nghj dung dôi tung và tiêu chi va gii danh sách ('theo máu,) bang van bàn 
có k ten dóng dâu cUa Ban Chap hành CDCS ye Lien doàn Lao dng Thành phô 
(thông qua B phn Tuyên giao) dê tong hçip giri ye Cong doàn các Khu ché xuât 
và Cong nghip Thânh phô to chüc chäm lo Têt cho cong nhân lao dng. 

Trong qua trInh thirc hin nu có gI vuâng mac, Ban Chip hành CDCS lien 
h dOng chI L2  Nguyen Minh Phüc, sO din: thoi O?09.997.334 hoc dong chi 
Hoàng Thj Kim Hiso'ng - so din thoti: 0933.188.448 dê dugc hi.rang dn./. 

No! nIzn: 

- CDCS plur&ng; 
-L,xu:VT. 



LIEN DOAN LAO DQNC TP. THU oO'c CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
COCS PHU'ONG: Dc 1p - Ttr do - Hnh phiic 

TP. Thu D:c, ngày (hang ii nãm 2022 

DANH SACH BE NGH! ThNG QUA TET CHO CONG NHAN LAO BONG BANG LAM VIC TRONG KCX, KCN 
H1N BANG CU' TRU TREN BIA  BAN DAN CU' - NAM 2023 

(Theo Cong van s /LDLD ngày tháng 11 nám 2022 cza LDLD thành ph Thz Ditc) 

STT KCX/KCN 
Cong ty dang lam 

viçc 
Hç Va ten doan viên, ngtrOi 

lao dng 
Dia chi noi ô'tro S CCCD Nãm sink Ilon cinh/ llianh tIck 
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TM. BAN CHAP HANH 
CHU TJCH 

(K5 ten, ddng dOu) 

Lu'u  : Np danh sách truôc ngày 21/11/2022 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2022-11-16T15:14:47+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC<tpthuduc.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




