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Hci Phóng, ngâvD tháng 12 näm 2022 

KInh gui: Thu truâng và Cong doàn các dan vj 

Thirc hin Kê hoach s 340/KH-LDLD ngày 07/12/2022 cüa Lien doàn Lao 
dng thành ph6 Hãi Phông v vic phát dng quyên gop üng h áo dài t.ng nU doàn 
viên, CNVCLD có hoàn cành khó khàn ti Chtrcing trInh Chci Tt Cong nhân näm 
2023, Ban Thung vii Cong doàn Tru'äng phát dng quyên gOp, üng h b áo dài tang 
nU doàn viên, CNVCLD có hoàn cánh khO khän thông qua hott dng "Tang áo dài - 
Traoyêu thwo'ng" tti Chuang trInh Chg T& Cong nhân 2023, ni dung cii th nhu sau: 

1. Ni dung 
Các dan vj t chüc phát dng quyên gop, ung h b qun áo dài cho nü doàn 

viên, CNVCLD có hoàn cãnh khó khãn. Yêu cu: qun áo mi hoc con giá trj si:r 
diving tr 70% trâ len. 

2. S lining 
Mi Cong doàn b phn üng h ti thiu 03 b, mi T Cong doàn üng h ti 

thiu 01 b qu.n áo dài (cac dan vj luu 9 quyên gop cã bO gm qun và ao). 

3. Cách thu'c và thôi gian thiyc hin 
- Do'i v6i các Gong doàn b phn, To Cong doàn: 

+ Tang cumg tuyên truyn to sir lan tOa mnh me trong nü doàn viên, 
CNVCLD tIch circ tham chi.rnng trinh tang b áo dài cho nU doàn viên, CNVCLD có 
hoàn cành khó khän ti Chg Tt Cong nhân nãrn 2023. 

+ Co trách nhim k14m tra. tng hcip s krcmg, di vO'i b qun áo dài dà qua su 

dtng d nghj git là sach sê, gp gçn gang, dóng gói bao bI nilon trong sut, ghi rO 
kIch c vao mt t gity d trong bao bI gm chiu cao, can nng, size áo trên tung b 
(theo mu) và gui v Van phOng Cong doãn Trung trt.rOc ngày 15/12/2022 (thu Näm). 

- Di vó'i Cong doàn Trw&ng: trên ca si s 1ung nhn duqc, VP Cong doàn 
TruOng së tp hçip gui v Lien doàn Lao dng thành ph d gui tói nu doàn viên, 
CNVCLD cO hoàn cãnh khó khãn cO nguyen vpng tai  gian hang trung bay áo dài 
trong khuôn kh Chç tt Cong nhân Xuân Qu9 Mao 2023. 

Ban Thuäng vii Cong doàn TruOng d nghj các don vj trin khai thirc hin, nu 
cO vuO'ng mac, trirc tip lien h vi Van phOng Cong doàn Truäng d kjp thii giãi dáp. 

T AN THU NG V1J 
Noinhân: /4GTHTICH 
- Nhu trên; 
- Ltru VPCD. 
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TRU'ONG DH HANG HAT VN 
(Ten ckn ' i)  

- Chiêu cao:  

- Cin ning:  

- Size ão + quin:  
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