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LDVN üng h cong nhân bj ành hung COVID-19. 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Ha Nói, ngày Ltháng 8 nan'? 202] 

KInh gi:ri: Các Cong dioàn trirc thuc. 

Trithc tInh hInh din bin phüc tap cüa dich bênh Covid-19, dc bit là 
khu virc mien Nam, ngày 25/8/2021, Chñ tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit 
Narn dã kêu gçi cong chüc, viên chüc, ngui lao dng Ca nithc, các doanh 
nghip, rnci to chirc, cá nhân trong và ngoài nuOc, bang tInh cam và trách 
nhim, dOng gop, üng h khân cap cOng nhân gp khó khãn do bj ánh hung 
b0i COVID-19 (gt'i kern theo). 

Dê kip thai ho trq cho hang van cong nhân các tinh phia Narn dang 
gp kho khän dam bâo duy trI cuc song, dng viên h9 yen tam "ai Y dâu, 
dO", chia sé trách nhiêm vii chInh quyên các cap, thiêt thirc huâng rng Lyi 
kêu gi cüa Tong Bi thu Nguyn Phü Tr9ng và chi dao  cüa các dOng chI lãnh 
dao Dâng, Nba nrnic, triên kkiai ngay phong trào thi dua dc bit "Ca nu'óc 
doàn két, chung sirc, dông lông thi dna phông, chông và chiên thàng di djch 
COVID-19", Cong doàn Din 1irc Vit Nam dA trIch tr Qu ho trg Covid -19 
cOa Tp doàn Din 11rc Vit Nam Ung h cho "Qu Xã hi tir thin Tarn Lông 
Vàng" vâi sO tiên 200.000.000 (Hai tram triu) dOng. 

Cong doàn Din hrc Vit Nam d ngh các COng doàn trirc thuc triên 
khai thirc hin huâng img Li kêu gi cüa Chü tjch Tong lien doàn Lao dng 
Viêt Narn nhu sau: 

1. Tuyên truyn, vn dng doàn viên, ngui lao dng tIch tharn gia 
hithng img Chucing trInh "Ung h khân cp cong nhân gp khó khän do bi 
ãnh htr&ng bO'i COVID-19". 

2. COng doàn các don vj, doàn viên, ngui lao dng chü dng ho trçi gi.ri 
trirc tiêp ye "Qui xã hi tü thin Tam Lông Vàng" bang mt trong các hInh 
thi1rc sau day: 

a) Lien h truc tip Qu Tm lông Vàng Báo Lao Dng: So 51 Hang Bô, 
Hoàn Kiêm, Ha Ni. Din thoai: 024.3923275 6 - 024.3923 2748 

Hoc các Van phông dai  din Báo Lao Dng tren toàn quc. 

b) Chuyn tin qua tài khoàn: 

• STK 113000000758 tai  Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiim, Ha Ni. 
• STK 0021000303088 tai  Vietcombank, chi nhánh Ha Ni. 
• STK 12410001122556 tai BIDV, chi nhánh bàn Kiim, Ha Ni. 
• STK 1005755579 tai  SHB, chi nhánh HàNôi. 
• SO tài khoân USD 115000196228 tai  Vietinbank, chi nhánh Hoàn 
Kiêm, Ha Ni. 
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Ni dung chuyn khoán: ñng h cong nhân khó khãn do Covid-19. 

COng doàn Din 1irc Vit Nam d nghj các Cong doàn trirc thuc triên 
khai thrc hin và báo cáo kêt qua ye Cong doàn Din hrc Vit Nam dê tOng 
hçTp, theo dôi./. 

IVo'i u/ian: 
- Nhu trên; 
- TLD LDVN (dé báo cáo); 
- Dáng üy EVN (dê báo cáo); 
- TGD EVN (dé báo cáo); 
- ThuOng trirc CD DL\TN; 
- Các Ban CDDLVN; 
- Website CD DLVN; 
- Luu: VT, CSPL. 

TM. BAN THIfONG VU 
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D Thrc Hung 
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