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Kính gửi :

Chủ tịch các CĐCS trực thuộc

Thực hiện Công văn 117/LĐLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Liên đoàn Lao động
Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện
tốt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Ban Thường vụ
Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức bình chọn và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 tại cơ sở nhân kỷ niệm
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức bình xét, giới thiệu 01 tập thể và 01 cá nhân đề xuất khen thưởng cấp ĐHQGHCM và gửi về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 20 tháng 3 năm 2020. Trên cơ
sở đề xuất của các đơn vị Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân đề xuất
khen thưởng cấp Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, các tập thể và cá nhân còn lại sẽ
khen thưởng cấp Công đoàn ĐHQG-HCM.
Tiêu chí bình chọn các gương: như gợi ý trong nội dung báo cáo thành tích kèm theo.
Đề nghị các CĐCS thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung trên.
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