
    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM               CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
CĐCS TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM                      Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc  
     
 Số:    373     /CĐ                    TP. Hồ Chí Minh, ngày  06 tháng 03 năm 2015  
    V/v hưởng ứng tham gia các hoạt động 
  “L ễ hội Áo dài thành phố Hồ Chí Minh” 
                      lần 2 năm 2015 
  
    Kính gửi: Các Tổ Công đoàn     

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), căn cứ Kế hoạch số 121/KH-
SDL, ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; công 
văn số 57/LĐLĐ ngày 03 tháng 03 năm 2015 về tổ chức “Lễ hội Áo dài Thành phố 
Hồ Chí Minh” lần 2 năm 2015 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố 
Áo dài” Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Mở TP.HCM đề nghị các 
tổ trưởng, tổ phó công đoàn vận động  nữ CBVC tích cực hưởng ứng tham gia theo 
Kế hoạch tổ chức “Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh” lần 2 năm 2015 với nội 
dung cụ thể như sau: 

 Tuyên truyền, vận động toàn thể nữ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, 
nhân viên của đơn vị mình mặc Áo dài trong ngày 12/3/2015 (Ngày tổ chức tọa đàm 
theo công văn số 372/CĐ ngày 05/03/2015) hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 
và Lễ hội Áo dài với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Áo dài”. 

 Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Mở TP.HCM đề nghị các 
Tổ công đoàn  hết sức quan tâm tổ chức thực hiện tốt tinh thần công văn này, góp 
phần tích cực cho sự thành công của các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm 
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc  

 Trân trọng./. 
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