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S: 43/LDLD Tp. Thi Dic, ngày zJháng 12 nàin 2022 
V/v tip tuc thuc hin "mac áo nh.n din Cong doàn 

Viêt Nam" ti cong doàn co s&. 

KInh gü'i: 
- Cap üy cong doàn co s& trij thuc; 
- Thu tnr&ng, Nguôi sir ding lao dng ti cong doàn co' s& truc thuc; 
- Ban Chap hành cong doàn co' s& triuc thuc. 

Can cü Quyt djnh s 1257/QD-TLD ngày 14 tháng 7 näm 2017 cüa Doàn 
Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam quy djnh ye màu scm tni s& c quail, 
dcn vi, các thiêt die khác thuc to chtrc Cong doàn Vit Nam và màu áo can b, 
doàn viên Cong doàn vit Nam; 

Thirc hin Cong van s 679/LDLD-VP ngày 22 tháng 12 näm 2017 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye vic thirc hin mc áo dông phiic nhn 
din Cong doàn Vit Nam; 

Thai gian qua, vic trin khai thirc hin mc "áo nhn din Cong doàn Vit 
Nam" (goi tat áo cOng 63àn) tai  các cOng doàn ca sâ trrc thuc trên dja bàn thành 
phO Thu Dic chua duc sr quan tam thrc hin dong b, ti1 do hInh ành tO chc 
Cong doàn Vit Nam chua to dixçic sirc lan tOa sau rng, d.c bit là trong di ngi 
can b, cong chtrc, viên chüc và nguñ lao dng; 

D tip tiic thirc hin dung quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc dê nghj Ban Chap hành cong doàn co' s& 
tham muu Cap üy, trao dôi vói Thu trithng, Ngithi sü diing lao dng t?i CO quan 
don vj, doanh nghip vic mc "áo cong doan" trong doàn viOn cOng doàn, c11 the 
nhu sau: 

1. Dôi tu'qng thirc hin: 

- Khu virc Nhà nith': toàn th can b, doân viên cong doàn. Tnrmg hcip co' s 
chua darn báo ye nguôn tài chinh cong doàn, có the trang bj tnrc cho can b cong 
doàn, tiên tfri trang bi toàn diên cho toàn the doàn viên a thi gian tiêp theo. 

- Khu vrc ngoài Nhà rnrâc: can b cOng doàn Co sâ; khuy&i khIch dcm vi vn 
dng nguai su diing lao dng ho trçi kinh phi trang bi cho toàn the nginii lao dng. 

2. Quy djnh sr ding: 

- Thng nht mc áo cong doàn vào các ngày thfr Hal và thfr Sáu hang tuân. 
Tnthng hp cad don vi có dc thU rieng ye trangphiic nhn din ngành, dng phic 
co' quan, don vj,... d nghj cO van bàn xin kién Ban Thuang vii Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu DUe xem xét, quyet djnh. 

- Các ngày l, ngày truyn thng cUa dt nuac, cUa t chUc Cong doàn, cUa co 
quan, don vj. 
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TM.B No'i nhn: 
-Nlurtrên; 
-LixuVT. 
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- Các hi nghj, hi thão, dai  hi, các boat dng iOn t.p trung do t chüc Cong 
doàn triu tip, to chüc. 

- Can b cong doàn khi di cOng tác tai  c sO, tip xüc, dam phán vth các di 
tác, tiêp khách quôc tê..... 

3. Quy each ão nhn din Cong doàn Vit Nam: 

- Phu 1iic 4, Phii Iiic 5 bàn hành kern theo Quyêt dinh 1257/QD-TLD ngày 14 
tháng 7 näm 2017 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn lao dtng Vit Nam. Riêng 
ye phân "huy hiu Cong doãn" théu trén áo nhin din, can cü theo quy djnh tai 
Diêu lé Cong doàn vit Nam khóa XII. 

- Khuyn khIch thirc hin áo cong doàn "dài tay" d dam bão tinh trang 
nghiêm khi dir các ngày lé, ngày truyên thOng, hi nghj, dai  hi.....cüa to chüc 
Cong doàn và Ca quan, dcm vi:. 

4. Kinh phi thtyc hin: 

Kinh phi trang bj dng phiic áo cOng doàn cho can b, doàn viên cOng doàn 
chi tü nguOn tài chinh cüa Ca quan, dan vj theo phân cap quán 1 tài chInh cüa 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn hoc tr nguôn vn dng khác (nêu co). 

Nguyen Thj Ngçc Htro'ng 
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