
LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CÔNG ĐOÀN CÁC KCN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 

          Số:        /CĐKCN                          –        u             t                 7 
         

     V/v vận động đoàn viên, NLĐ tham gia 

Chương trình Gameshow “Chung sức tranh tài”. 

 
Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

   

 Thực hiện Công văn số 2400/LĐLĐ ngày 15/11/2017 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vận động CNVCLĐ tham gia Chương trình 

Gameshow “Chung sức tranh tài”, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công 

nghiệp đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực vận động 

đoàn viên và người lao động đăng ký tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Thông tin về Chương trình: 

- Tên chương trình: “Chung sức tranh tài”. 

-  Thể loại: Gameshow. 

- Thời lượng: 45 phút/01 tập. 

-  Hình thức truyền thông: Ghi hình phát lại trên Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh BR-VT. 

-  Thời gian tổ chức ghi hình: Dự kiến từ ngày 18/12/2017. 

-  Thời gian phát sóng chương trình: Từ tháng 12/2017 đến hết năm 2018. 

- Số lượng chương trình: 53 tập ( ồ : 48 tập t i tuầ    4 tập t i b   kết  

   tập t i c u   kết). 

- Địa điểm ghi hình: Nhà Thi đấu thành phố Bà Rịa, đường Nguyễn Tất 

Thành, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa. 

2. Đối tượng tham gia chương trình:  

- Đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

3. Thời gian, hình thức, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký:  

  3.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: 

- Đợt 1: Từ ngày phát hành văn bản đến ngày 16/12/2017. 

- Đợt 2: Từ ngày 02/01/2018 đến ngày 19/01/2018. 

 3.2. Hình thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Các đơn vị có thể gửi 

hồ sơ đăng ký tham gia chương trình bằng các hình thức sau: 

- Gửi hồ sơ qua địa chỉ email: tuphuongthuy77@gmail.com (Đồng chí 

Thủy). 

- Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Công đoàn các Khu công nghiệp BR-

VT, đường số 1B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Huyện Tân Thành, BR-VT. 
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- Mọi thông tin chi tiết về chương trình liên hệ Bà Từ Thị Phương Thủy, số 

điện thoại : 0254.3893.923 (di động: 0908371068). 

 4. Kinh phí:  

 - Các đơn vị tham gia chương trình có thể vận động doanh nghiệp hỗ trợ 

kinh phí hoặc sử dụng một phần kinh phí hoạt động của CĐCS. 

 - Ban Tổ chức chương trình hỗ trợ các đơn vị tham gia 3.000.000đ/đội. 

*Lưu ý: C c đội t     i  c ươ   trì   c ỉ   ận được tiề   ỗ trợ củ      

 ổ c ức s u k i  o   t       i p ầ  t i củ  c ươ   trì  . 

5. Thể lệ chương trình: (Đí   kè  thể lệ chương trình). 

 

Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần chăm lo đời sống văn 

hóa, tinh thần cho CNLĐ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu 

công nghiệp đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền 

rộng rãi tại cơ sở và thành lập đội đăng ký tham gia; đồng thời chủ động làm việc 

với lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở tham gia chương 

trình./. 

 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:              PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên (t/h); 

- LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Lưu: VP CĐ.         

        

 

        Trần Thanh Tâm 

 

 

 

 


