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          Cao Bằng, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 602/LĐLĐ-VP ngày 07/01/2020 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Cao Bằng về việc triệu tập đại biểu dự Chương trình Tết Sum vầy năm 

2020, Công văn số 606/LĐLĐ-TCTGNC ngày 08/01/2019 của LĐLĐ tỉnh về 

việc tổ chức thi gói bánh chưng tại Chương trình Tết Sum vầy năm 2020. 

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh triệu tập các đồng chí đoàn viên 

công đoàn tham gia thi gói bánh chưng, hỗ trợ trang trí khánh tiết và một số nội 

dung phục vụ phụ trợ khác tại Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 tại các 

Công đoàn cơ sở trực thuộc cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 02 ngày, thứ bảy và chủ nhật, ngày 11-12/01/2020 (tức ngày 

17-18/12 năm Kỷ Hợi). Riêng thứ bảy ngày 11/01/2020 các đồng chí có mặt tại 

Chương trình lúc 7h30' để dự lễ Khai mạc 

- Địa điểm: tại Sân vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng. 

2. Đoàn viên tham gia thi gói bánh chưng, hỗ trợ trang trí khánh tiết 

và một số nội dung phục vụ phụ trợ khác tại Chương trình “Tết Sum vầy” 

năm 2020 (có danh sách kèm theo) 

Lưu ý: 

- Nội dung thi gói bánh chưng: Đồng chí đội trưởng của 2 đội có trách 

nhiệm tập hợp các thành viên đội mình tổ chức thực hiện theo thể lệ do Ban tổ 

chức ban hành (có Công văn số 606/LĐLĐ-TCTGNC ngày 08/01/2019 của 

LĐLĐ tỉnh được gửi vào Gmail các CĐCS)  

- Nội dung hỗ trợ trang trí khánh tiết và một số nội dung phục vụ phụ trợ 

khác tại Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020: Đồng chí nhóm trưởng có trách 

nhiệm, chủ động liên lạc với Ban tổ chức (đồng chí Hoàng Thị Lam - Trưởng 

Ban Tổ chức-Tuyên giáo-Nữ công LĐLĐ tỉnh, điện thoại  0358812222) để thực 

hiện các nhiệm vụ theo sự phân công. 



Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh đề nghị các CĐCS quán triệt đến 

đoàn viên và căn cứ nội dung trên để triển khai thực hiện. 

 

 
Nơi nhận:  
- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


