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Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  

- Các công đoàn ngành;  

- Các công đoàn cơ sở trực truộc; 

- Các công đoàn thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

Giải chạy “Nụ cười BIDV-Tết ấm cho người nghèo” năm 2019 do Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức là hoạt động ý nghĩa, 

mang tính nhân văn cao cả nhằm hưởng ứng Tháng hành động Vì người nghèo, 

chung tay đóng góp ủng hộ tặng quà Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020; đồng thời là hoạt động nhằm tạo sân chới mới, độc đáo, 

thúc đẩy phong trào tập luyện nâng cao sức khỏe cộng đồng. Liên đoàn Lao động 

tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện như sau: 

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, thể lệ giải đến đoàn viên 

người lao động thuộc phạm vi ngành, địa phương, đơn vị (Thể lệ kèm theo công 

văn này và được đăng tải trên Facebook: Công Đoàn Bắc Kạn và Group 

Facebook: LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN BẮC KẠN). 

- Vận động đoàn viên, người lao động tham gia giải với tinh thần, trách 

nhiệm cao nhất. Khuyến khích việc tham gia giải với tư cách là thành viên nhóm 

chạy của BIDV Bắc Kạn. 

- Thời gian: từ ngày 09/11/2019 đến 30/11/2019.   

Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn khẩn trương triển khai 

thực hiện. Ngay sau khi kết thúc giải báo kết quả về Liên đoàn Lao động tỉnh. 

 

 

Nơi nhận:                                                                      
Gửi bản điện tử 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy 

- Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Việt Nam 

chi nhánh tỉnh Bắc Kạn; 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Minh Thanh 
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