
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN TỔ CHỨC-KIỂM TRA 
 

Số: 09/TOC-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Quảng Trị, ngày 05tháng 5 năm 2020 

 

 

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

  - Công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh. 

Để xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công 

đoàn”cho cán bộ công đoàn và các cá nhân có công lao đóng góp xây dựng tổ 

chức công đoàn vào dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 – 28/7/2020), Ban Tổ chức –Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo Hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ, ngày 

03/6/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Hướng dẫn tặng Kỷ 

niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” theo đúng đối tượng, 

tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục. 

Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 

Công đoàn” năm 2020 lập 02 bộ gửi về Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh 

trước ngày 15/6/2020, đồng thời gửi danh sách trích ngang qua địa chỉ email: 

hongluong71@gmail.com. Những hồ sơ sau thời hạn trên sẽ không được xét 

duyệt. 

Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, 

công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, 

đúng thời gian quy định ./.  

Nơi nhận:                                                
- Như trên;                                                                                          

- Lưu: ToC-KT-VT 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Văn Tuyến 
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V/v xét tăng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

xây dựng tổ chức Công đoàn” 

 năm 2016 
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