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THÔNG BAO 
V vic thiyc hin trang bi S tay Cong doàn và Báo Ngui Lao dng 

nãm 2023 

Thrc hin theo chuang trInh cong tác nAm 2023 cüa Lien doàn Lao dng 
thành phô ThU Di:rc ye vic tiêp tc phát huy hiu qua cong tác thông tin, tuyén 
truyên phong trào cong nhân, viên chirc, lao dng (CNVC-LD) trén dja bàn; 

Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUe thông báo v vic dang k mua S 
tay Cong doàn và Báo Nguôi Lao dng näm 2023 nhu sau: 

I. Ni dung dãng 

1. Tham gia vill bài Sã lay Cong doàn nám 2023: 

Các danvj tham gia vi& bài cho S tay Cong doàn vyi ni dung: hoat  dng 
fbi b.t, tiêu biêu trong phong trào CNVC-LD và hot dng Cong doàn ti dan vj; 
dê xuât, chia sé nhUng k5 näng, phuang pháp hot dng Cong doàn; các mô hInh 
mUi, sang tao, each lam hay, hot dng hiu qua ti các cap Cong doàn. 

+ Dja chi than bài vit: B phn Tuyên giáo Lien doàn Lao dng thành 
phô ThU DUe (dja chi e-mail: tuyeneiao.ldIdtpthuduc@gmai1.com).  GUi truUc 
ngày 15 hang tháng. 

+ Bài vi& tham gia dirçic däng trên S tay Cong doàn Thành ph Hè ChI 
Minh s nhn thun bUt: 200.000 dônglbài viêt (Hai tram ngàn dong). 

2. Trang bj SI lay COng doàn nám 2023: 

+ S tay Cong doàn sC duçic phát hành mi Tháng 01 s.  

+ MUc giá: 5.300 dlng/01 quyn (Näm ngàn ba tram dng). Theo näm là 
63.600 dông/quyên/nãm 

+ Di vOi các dan vj có nhu cu dàng k nhn s tay Cong doàn qua duUng 
bu'u din së dóng phi thu tiên crUc bu'u din là: 1.000 dông/0 1 quyên (met ngàn 
dông chän). 

± Sá 1i.rng: Mi dan vj däng k s hr'ng It nht bang s lucing lily viên 
Ban chap hành hin ti. 

3. Mua Báo NgwIri lao d3ng nám 2023: 

+ Báo Ngithi lao dng së duçic phát hành mi NgUy 01 s  (Các ngày tU thU 
2 — thU 6) 

+ Bang báo giá: 



Loai báo Don giá 
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Thãnh tiên 

Báo xuãn 49.000d 1 1 49.000 d 

Báorathii2 

den thix6 
5.500d 58 63 66 65 252 1.386.000d 

Ting cong: 1.435.000d/tô'/nàm 

+ Báo së ducc chuyn trirc tip dn dja chi co quan, don vi dáng k. 
Tru?mg hcrp không nhn dixcic Báo, các don vj vui lông lien h so din thoi 
0949.103.451 gap dông chI Diu Hiên, Báo Ngui Lao dng dê ducic giãi dáp. 

II. Cách thá'c dãng k 

Các don vj däng k trang bj S tay Cong doàn và mua Báo Ngui Lao 
dng qia &thng link dãng k: https.//forins.gle/A'SW45RhrTvJjuN8 

Thô'i i,in dáng kj là 15/12/2022 dn l7giö 00 ngày 20/12/2022 

B phn Tuyên giáo Lien doàn Lao dng thành ph ThU Dirc së can ciTr s 
zlu'gng dàng k trén link và ra thông báo chinh thrc ye danh sách các don vj däng 
k giri den các don vj. 

* Lu'u j: Các don vi däng k S tay Cong doàn và Báo Ngu?ñ lao dng vui 
lông thanh toán tien theo nãm và së thu trong qu 1/2023. 

M9i thc mac vui lông lien h dng chI Hoàng Thj Kim Huong, chuyên 
trách b phn TuyCn giáo, so din thoi 0933.188.448. 

Trén day là thông báo vi vic däng k trang bj S tay Cong doàn và Báo 

ngu?i Lao dng närn 2023. D nghj các don vj quan tam thc hin theo dUng 

tin do. 

Trân tr9ng. 

Noi nhãn: 
- Nhu trên; 
- Lint VP. 
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