TONG CONG TV frnONG SAT yr NAM CONG DOAN B NG SAT VIIT NAM

CONG HOA xA HOT cHU NGHIA VThT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc

s15/LT- DS
V/v v.n dng cong nhân, vin chCrc, lao dông
dóng gop Ong h bo Lu tai rnin Trung

HàNôi, ngày 20 tha'ng 10 nám 2020

KInh g11i: Chuyn mOn, cong doàn các d:ccn vi, thành viên Tng cong ty DSVN
HuOng 1mg läi kêu g9i Uy ban Trung irdng Mt trn To quOc Vit Nam, Dãng
üy Khi doarth nghip Trung 1.10ng và Doãn Chü tjch Tong Li6n doân Lao dng Vit.
Nam v vic üng h dông bào mien Trung kh.c phpc hu qua con bo s 6, 7— näm
2020.
NEám kjp thi chià Se, trçx giñp cho dng bào các tinh min Trung nói chung và
NVCLD ngành DuOig sat nój riêng bi, thit hi v nguäi và tài san do an bo s 6, 7
gay ra, Dãng y, HOi dOng thâna viên, Tong Giám dOc, Ban Thung vii Cong doàn và
Doàn thanh in Tong Ong ty ràng sat Vit Nam kêu gi GNVCLD toàn Ngành phát
huy han nüa'tn1ithan "Tn'tân ti.wng al', "La lành dm lá ráh", citng i nhan dan
cã nuàc giiip dOOrig bàq niif Trung bi, thit hi do rnua bo gay ra sthn vir9t qua khó
khãn, rihanh chóng I Oiic san xuât và On djnh diii song bang nhUng vic lam thiét
thuc nhu sau:
d
1. Van dng CNVCLE) các dan vi, toân Ngành üng h It nMt m5t ngày luvng
giüp dO' CNVC LD ngành DuO'ng sat và nhân dan cac tinh mien Trung bi, thit hi ye
ngirO'i, tài san do mua bào gay ra; riêng dÔi vó'i CNVCLI) bj tJiit hçzi kliong v(ln 43ng
cóng gop.
S tin vn dng ing h giri v COng doàn DuOng st Vit Nam, s tài khoãn:
118000070857, Ngân hang TMCP COng thuo'ng Vit Narn - Chi nhánh TP Ha Nôi.
2. Thii tmO'ng chuyên rnOn, cOng doàn các dan vj rà soát, närn bt tinh bIrth thit
hi v nguO'i và tài san do mua lü gay ra dOi vó'i CNVCLE) trong dan vi, chii dng h
tro, tao diêu kin dê CNVCLD có hoàn cánh khó khäñ sóm khac phic hu qua, On djnh
cuc sng. TOng hpbáo cáo chi tit tinh hInh thit h.i cüa gia dInh CNVCLD (v
tài san gOm nhà o, dO dung gia dinh, phuang tin,... SO nguO'i ch& ho.c bj thi.rang
là CNVCLD; là cha, m, v, chOng, con cua CNVCLB) và dê xuât Ngành h trg.
Báo cáo và d6 xuât gi:ri ye Cong doãn DSVN (qua Ban Tuyên giáo — ChIrth sách
pháp
- Iut Cong doàn DuO'ng sat Vit Nam) theo mu sau:
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3. Tong cong ty DuOng sat Vit Nam to chic vn chuyên hang cru trcl inin phI
cho rthn dn các tinh mien Trung thông qua Uy Ban Trung uong Mt trn To quOc
Vit Nam và Trung uong Ri Ch& thp do Vit Nam.
D ngh các do'n.vl trong toan Ngânh quan tam th chirc trin khai thiyc bin
và hoàn thânh các ni dung trên tnrO ngày 30/11/2020. Trong qua trinh triên khai
nêu có vuàng mac dê nghj phán n1i ye Cong doàn Euäng sat Vit Nam (Qua Ban
Ban Tuyên giáo — ChInh sách pháp luat) de diicxc huOng dan.
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No'i nhfln:
- Nhir trên;
- Tng Lien doàn LDVN ( báo cáo);
- FXJ, HDTV TCT DSVN (báo cáo);
- TOE), P1GB TCT E)SVN;
- Chü tjch, Phó chO tjch CDDS;
- Các Ban CM, CD, DIN TCT DSVN;
- Lisu: VT - VPTCT, VPCDDSVN.

