
 

  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

 

Số: 100/CV- CĐGD 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

V/v hưởng ứng Cuộc thi 

“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV 
 

Kính gửi:   Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng  

                              và các đơn vị trực thuộc  

 

Căn cứ văn bản số 1980/TLĐ, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc hướng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV; 

Căn cứ văn bản số 363/LĐLĐ-CSPL, ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Liên đoàn Lao 

động TP. Hồ Chí Minh về việc hướng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV; 

Chủ đề dự thi sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao 

gồm: Giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học 

và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới… 

Cách thức tham gia, Thể lệ và Mẫu thuyết minh dự thi được đăng tải trên website của 

chương trình tại địa chỉ www.sangkienvicongdong.vn 

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai cụ thể 

các nội dung của Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV đến Đoàn viên Công đoàn, 

cán bộ, nhà giáo, người lao động và tích cực vận động tham gia Cuộc thi. Hồ sơ dự thi gửi 

về Phòng Truyền thông, Ban Thư ký - Tạp chí Công sản, số 28 Trần Bình Trọng, quận Hai 

Bà trưng, thành phố Hà Nội. Ngoài bao thư ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì cộng 

đồng” và gửi bản file word qua website chính thức của chương trình. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc xin liên hệ theo số điện thoại 

024.3942.9756/61 của Ban Tổ chức Cuộc thi./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực, Ban CSPL LĐLĐ Tp; 

- Lưu: VT, CSPL. 
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CHỦ TỊCH  

 

 

(đã ký tên, đóng dấu) 
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