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Số:         /LĐLĐ 

V/v vận động ủng hộ Chương trình nhà ở 

“Mái ấm Công đoàn” năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

 

 Kính gửi:   Các Công đoàn cơ sở trực thuộc  

 

Thực hiện Công văn số 1222/LĐLĐ, ngày 31/3/2022 Liên đoàn Lao động 

tỉnh Lạng Sơn về việc vận động ủng hộ Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố kếu gọi các đơn vị, tổ chức cá nhân 

tiếp tục quan tâm, tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh 

Lạng Sơn hỗ trợ xây dựng Chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn" năm 2022 đề 

nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa hoạt động của Quỹ 

xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh về hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở “Mái ấm 

Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi 

người hiểu về ý nghĩa chính trị, xã hội, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, 

tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, tính nhân văn sâu sắc của Quỹ, từ đó tự 

nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ. 

2. Các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng 

lao động tổ chức vận động 100% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích 

cực tham gia ủng hộ Quỹ. 

3. Mức vận động ủng hộ: 30.000 đồng/người. 

4. Thời gian vận động ủng hộ: Từ ngày 05/5/2022 đến ngày 31/5/2022. 

5. Nơi tiếp nhận: Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn  

(Số 2 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở 

trực thuộc quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc và đảm bảo nộp đúng thời gian 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT -  PCT LĐLĐ TP; 

- Lưu:  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hải 
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