
    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  
     

                   TP. Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng 03 năm 2015 
 Số:      378        /CĐ  
    V/v ủng hộ kinh phí xây dựng  

Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma  
  

    Kính gửi: Các Tổ Công đoàn     
  

Căn cứ Công văn số 218/TLĐ ngày 27/02/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam; hưởng ứng tinh thần công văn số 67/LĐLĐ ngày 09 tháng 03 năm 2015 về việc ủng 
hộ kinh phí xây dựng Khu Tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma của Liên đoàn lao động TP. 
HCM.   

Qua gần 1 năm triển khai, thực hiện; Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng 
hộ của CBVC thuộc các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị 
trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố. Để tiếp tục tri ân các quân nhân đã không tiếc 
xương máu bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng, góp phần giáo dục ý thức yêu nước, bảo vệ 
chủ quyền lãnh thổ, đồng thời sơ kết một năm thực hiện chương trình “Nghĩa tình Hoàng 
Sa - Trường Sa”; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa tổ chức xây dựng Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma tại khu Bắc bán đảo Cam 
Ranh, tỉnh Khánh Hòa. 

Hưởng ứng tinh thần trên, Tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn phối hợp với lãnh đạo 
đơn vị đóng góp, ủng hộ để giúp lực lượng thi hành pháp luật và ngư dân bám biển, bảo vệ 
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời xây dựng Khu Tưởng niệm chiến sỹ Gạc 
Ma. Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Mở TP.HCM kêu gọi các tổ công đoàn  
hưởng ứng, đóng góp với định mức (tối thiểu) như sau: 

+ Cán bộ lãnh đạo :              100.000 đồng  
+ Giảng viên, nhân viên:        50.000 đồng 
Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng (Tổ phó) công đoàn lập danh sách và gửi về Văn 

phòng Công đoàn (P.201) trước ngày 6/4/2015.   

Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị các tổ công đoàn quan tâm thực hiện đúng thời 
hạn.  

Trân trọng.  
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Nơi nhận: (Đã ký) 
- Như k/g 
- Lưu VPCĐ 
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