
HIIU TRTXNG TM. BTV CONG DOAN TRIJ'NG 
CHU TICH 

BANCHAPUAN 
CÔNGDOA' 
TRaNG3I9C 

BO GIAO THÔNG VAIN  TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRIING DH HANG HAl VIT NAM Dc 1p  - Tr do - Hnh phüc 

S:  lf35  /DHHHVN Hal Phông, ngày 04 tháng,/1 nám 2022 

V/v tham gia dóng gop xây dirng 
qu5 nhân dao  dçit 2, näm 2022 

Kinh gri: Thu tru&ng, Chü tch Cong doàn các dan vj trong toàn Tru&ng 

Huàng img 1i kêu gi cüa Uy ban nhân dan thành ph Hãi Phông, Uy 
ban MTTQ Vit Nam thành ph Hâi Phông, Chuang trInh "Têt vi nguJi nghèo 
nan nhân cht dc da cam" do Hi Ch thp do phát dng; tang sut hc bng 
cho hc sinh mô côi, khuyt tt do Hi bâo trç ngithi tan tt và tré m côi Hâi 
Phông phát dng 

Hiu trithng và Ban ThuOng vii Cong dioàn Tru?mg 4n dng CB, VC, 
NLD toàn Trumg tham gia dóng gop vào Qu nhân dao  tilt thin d üng h các 
cuc 4n dng trên. Müc üng h mi ngu?i 01 ngày luang. Di vâi CB, VC, 
NLD có danh sách hrnmg luang tai  Phông K hoach-  Tài chInh, Nhà truOng së 
thu qua luang tháng 10/2022. Các dan vj tir hach  toán và quân 1 ngân sách 
riêng, 1p danh sách thu tin üng h chuyn v PhOng K hoach- Tài chInh, dng 

thti báo cáo danh sách üng hO v VP Cong doàn Tru&ng d duqc ghi nhn. 

Thi gian hoàn thành cuOc vn dng trrnc ngày 02/12/2022. 

D nghj Thu tru&ng và Chili tjch cong doán các don vj trin khai thrc 

hin. M9i thông tin cn giái dáp, lien h vi Van phOng Cong doàn Trumg./. 

PGS.TS. Nguyen Cong Vjnh 

Noinhân: 
- Nhu trén; 
- Liru: VT, VPC 
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