LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Số: 198 /CĐ-ĐHQG

NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Ban Nữ công các Công đoàn cơ sở

Kính göûi:

Căn cứ Kế hoạch Số 195/CĐ-ĐHQG ngày30/9/2019 của Công đoàn ĐHQG về tổ chức các
hoạt động chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ban Nữ công (BNC) Công đoàn
ĐHQG-HCM thông báo cụ thể kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt
động nữ công với Trường đại học Bạc Liêu nhân dịp này như sau:
1. Thời gian, địa điểm.
- Địa điểm

: Trường Đại học Bạc Liêu

- Thời gian

: 2 ngày 19-20/10/2019)

Chương trình chi tiết: (sẽ gửi sau)
2. Thành phần tham dự.
a) Khách mời (đại diện CĐ GDVN, LĐLĐ TP, Thường trực CĐ ĐHQG, Nguyên trưởng
ban nữ công CĐ ĐHQG);
b) Thành viên Ban nữ công CĐ ĐHQG-HCM và Ban tổ chức;
c) Trưởng ban nữ công các CĐCS;
d) Các chị có thành tích xuất sắc trong phong trào hai giỏi của các CĐCS
Số lượng được phân bổ cho các đơn vị như sau: bao gồm thành phần b, c, d.
+ ĐHBK, ĐH KHTN, ĐHKHXH&NV

: 04 Chị / đơn vị

+ CNTT, QT, KT-L, Cơ quan, Viện MT&TN : 03 Chị /đơn vị
+ Cơ quan, Viện MT&TN, TT QL KTX

: 02 Chị/đơn vị

+ Các đơn vị còn lại [14 đơn vị]

: 01 chị/đơn vị

3. Kinh phí: 1.050.000đ/người, trong đó:
- Thành viên Ban nữ công: CĐ ĐHQG-HCM hỗ trợ 600.000đ/người;
- Trưởng ban nữ công các CĐCS hỗ trợ 500.000đ/người;

- Các chị có thành tích xuất sắc trong phong trào hai giỏi, Công đoàn ĐHQG-HCM hỗ trợ
400.000đ/người;
- Ngoài thành phần đươc CĐ ĐHQG-HCM hỗ trợ, ĐVCĐ tham gia phải đóng 100% kinh
phí;
Danh sách đăng ký tham dự theo mẫu gửi về VPCĐ trước 16g00 ngày 08/10/2019 liên hệ
Chị Hương: (0936.124.780)
Kính đề nghị Trưởng ban nữ công các CĐCS triển khai thực hiện tốt các nội dung thông báo
để đảm bảo kế hoạch tổ chức được thành công.
Traân troïng ./.

Nôi nhaän:
- Nhö treân;
- Ban Thöôøng vuï;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM;
- Ban nữ công LĐLĐ TP (để báo cáo);
- Lưu VP.

