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V/v theo dõi truyền hình trực tiếp

“Việt Nam - Khát vọng bình yên”

Căn cứ Công văn số
đoàn Lao động Thành ph
chương trình “Việt Nam -
học Quốc gia Thành phố 
dung sau: 

- Thông báo, vận động 
dõi Chương trình “Việt Nam 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài truyền hình 
Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương
đoàn tham gia chống dịch Covid
khích lệ các tầng lớp Nhân dân n
xuất kinh doanh, phát triển kinh t

- Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV
Việt Nam vào lúc: 20g00, 

Ban Thường vụ Công đ
nghị các đơn vị quan tâm thự
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Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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trực tiếp chương trình 

Khát vọng bình yên” 

TP. Hồ Chí Minh, ngày28 thán

 

 

ố852/LĐLĐ-TG ngày 28 tháng 10 năm 2021 c
ành phố Hồ Chí Minh về việc theo dõi truyền hình trực tiếp 

- Khát vọng bình yên”, Ban Thường vụ 
ố Hồ Chí Minh đề nghị các công đoàn cơ s

ậ động cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người 
dõi Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên”, đây là chương trình được 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Đài truyền hình 

biểu dương, tôn vinh lực lượng tuyến đầu
đoàn tham gia chống dịch Covid-19 và lan tỏa những giá trị tốt đẹ

hân dân nỗ lực vượt khó, đNy lùi dịch bệnh
ển kinh tế xã hội. 

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình 
, Chủ nhật, ngày 31/10/2021. 

Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề 
 quan tâm thực hiện./. 

ủ tịch Các  công đoàn cơ sở trực thuộc 

 

Ộ Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Hạnh phúc 

tháng 10năm 2021 

2021 của  Liên 
theo dõi truyền hình trực tiếp 

ờ ụ Công đoàn Đại 
đ ơ sở thực hiệnnội 

 lao động theo 
đây là chương trình được 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt N am phối hợp với Bộ Y tế và Đài truyền hình 
lực lượng tuyến đầu, cán bộ Công 

ị ốt đẹp, động viên 
ị ệnh, phục hồi sản 

Đài truyền hình 

Thành phố Hồ Chí Minh đề 


