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V viêc ti chic chztcrng trInh van ngh 
phuc vy doàn viên, cong nhOn lao d5ng. 

CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
D)c Ip — Tir do — Hinh phIic 

Tp. Thi Dzc, ngày)' tháng 11 nám 2022 

KInh giri: 
- Bang üy UBND phung Phuâc Long B; 
- Lãnh do UBND phthng Phi.róc Long B. 

Can cir K hoch s phi hçip s 09/KH-TTVH-LDLD ngày 04 thãng 10 nAm 
2022 giia Trung tam Van hóa vâi Lien doàn Lao dông thành phô ThU DUe ye th ehUc 
chuang trInh van ngh phiie vii doàn viên cong doàn, cong nhân lao dng trên dja bàn 
thành phô ThU DUe. 

Nham chäm lo diii sing, 4t chit, tinh thAn cho doàn viên cong doàn và ngithi lao 
dng sau th?yi gian lam vic; to san chcii lành mnh, giâi tn, giao liru van hóa, van ngh, 
clap 1rng nhu câu giái trI cho doàn viên cong doàn va ngu?ñ lao dng trén dja bàn. Lien 
doán Lao dng phôi hçxp vâi Trung tam Van hOa thành phô ThU DUe to chUc chung trInh 
van ngh ph11c viii cho doàn viên Cong doàn, cong nhân lao dng vâi thyi gian và dja diem 
cii th nhu sau: 

- Thri gian: 18 gi& 30, ngày 03 tháng 11 Ham 2022 ('Mi thz bay). 

- Dja dirn: San th dtic  th thao vui choi cong dông. 
(DIa chi: dw&ng 672, tO 2, khuphO 1, Phwác Long B, thành phO Thi Dic,). 

D chtwng trInh van ngh phic vii doàn viên cong doàn, cong nhân lao dng din 
ra di.rçic thun lqi, thu hUt duçrc nhiêu ngu?i den xem và cô vU, Ban Thithng vi1 Lien doàn 
Lao dng thânh phô ThU DUe rat mong Lanh dto Bang Uy, Uy ban nhân dan phtrmg ho 
trq dja diem tO chUc, thông tin cho ngtr?ii dan trên dja bàn phi.r&ng den xern và dam bào 
cong tác ninh trat  tr trong qua trinh din ra chtrng trInh van ngh. 

Ban Thtrrng vi Lien doàn Lao dng thành pM ThU DUe rt mong nhn duqc sr 
quan tarn M trçx cUa Länh dao  Bang Uy và Uy ban nhân dan phuà'ng dê chrnmg trinh van 
ngh phiic vii doàn viên cOng doàn, cong nhân lao dông &rçlc din ra an toàn, thành công, 
thu hUt duc nhiêu doàn vien cong doàn, cOng than lao dng và ngi.r?ri dan den xem và 
CO vU.!. 

Trân trQng...! 

Ncr! ,,/,ln: 
-Nhu t1ên; 
-Liru: VT. 
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