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CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Bc Ip — Tu do — Hnh phüc 

Ha Nói, ngàyi'Otháng 12 nàm 2022 S: 5?JTLD-TG 
V/v trin khai CuOc  thi video clip 

"Tat Sum vy - Xuân gn két" 

KInh gui: 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thànb ph& 
- Các Cong doàn ngành Trung uang và tuang throng; 
Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn. 

Thrc hin K hoach  s 266/KH-TLD ngày 26/10/2022 cüa Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam ye to chüc các hoat dng chärn lo cho doàn viên, 
ngithi lao dng nhân djp Têt Nguyen dan Qu Mo 2023; dê nâng cao hiu qua 

truyên thông boat dng chäm lo Têt cho doàn viên, ngui lao dng cüa các cap 
Cong doàn, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam chi dao  Tap chI Lao dng và 
Cong doàn chü trI, phôi hçip vói các ban, (kin vj lien quan to chüc Cuc thi 
video clip "Tt Sum vy - Xuân gän kk' trên nên tang mng xâ hi TikTok. 

Cuc thi nhm gii thiu, lan tOa các hInh ãnh chân thc, xüc dng v các 
hoat dng thiêt thirc chäm lo Têt cho doàn viên, ngtrôi lao dng cüa các cap 
cOng doàn, qua do tuyên truyên, quâng bá hInh ãnh tO chirc Cong doàn, giüp 
doãn vien, ng.rôi lao dng vâ xâ hi hiêu han ye vj trI, vai trO, nhu'ng dóng gop 
cüa tO chüc Cong doàn, tü do them tin tu&ng, gän bó vi Cong doàn Vit Nam. 

D cuc thi dat  hiu qua, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj các 
Lien doàn Lao dng tinh, thành phô; các Cong doàn ngành Trung uang và tuo'ng 
throng, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn tIch circ tuyên 
truyên, vn dng và to chuc cho dông dão can b, doân viên, ngrôi lao dng 
huâng tmg, tham gia Cuc thi (co Kê hogch to cht'c Cuç5c thi gzri kern,). 

Thông tin chi tit v Cuc thi duçic dng tãi trên Tap  chI din tCr Lao dng 
và Cong doàn (https://laodongcongdoan.vn) và Cong thông tin din tu Cong 
doàn Vit Nam (https://congdoan.vn). 

Trong qua trmnh trin khai nu có vuOng mc d nghj lien h Ban t chuc 
Cuc thi de thrqc giái dáp (dông chI Hu'nh Huyên Vi, Tap  chI Lao dng và 
Cong doàn; din thoai: 0935.18 1.804; Email: huyenvibc28gmail.com). 

Nij nhin: 
- Nhu kInh gui; 
- Die Chü tjch TLD (de b/c); 
- Các d/c Phó Chü tjch TLD; 
- VP và các Ban: QHLD, TO, TC; 
- Tap chI LD&CD; 
-LuuVT,TG. 
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