
 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  THÀNH PHỐ H
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 226 /CĐ - ĐHQG 

 

Buổi tuyên truyền pháp lu

Thực hiện Kế hoạch số 223/C
chức ngày Pháp luật Việt Nam n
thông báotổ chức buổi tuyên truy

1. Nội dung: Những vấn đ
nói về hoạt động tuyên truyền quan 
việc nhận diện quan điểm sai trái, thù 
Đảng (trong đó tập trung nói v
định hướng tư tưởng, chính trị

2. Thời gian: dự kiến 13g30 ngày 09/11/2020.

3.Địa điểm: Phòng 512 Nhà 

4. Thành phần 

- Ban chấp hành Công đ
- Ban Chính sách Pháp lu
- Ban Tuyên giáo Công đ
- Tổ dư luận xã hội Công đ
- Ban chấp hành các CĐ
- Ban Chính sách Pháp lu
- Ban Tuyên giáo các CĐ

- Tổ dư luận xã hội các CĐ

5. Kính phí: toàn bộ kinh phí do Công 

Đề nghị các CĐCS gửi danh sách tham gia 
về Văn phòng Công đoàn 
congdoan@vnuhcm.edu.vntrư

Trân trọng./. 

Nơi nhận:    
- BCH, BCSPL, BTG, TDLXD CĐĐ

- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP.  

 

HỒ CHÍ MINH 
ỐC GIA 

CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ 
Độc lập – Tự do – H

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 

THÔNG BÁO 
pháp luật nhân ngày pháp luật Việt Nam năm 2020

223/CĐ-ĐHQG ký ngày 26 tháng 10 năm 2020 v
t Nam năm 2020;Ban Thường vụ Công đoàn

i tuyên truyền pháp luật cụ thể như sau: 

n đề liên quan đến Luật An ninh mạng, trong 
n quan điểm sai trái, thù địch hiện nay trên m

m sai trái, thù địch hiện nay; Nghị quyết TW12 khóa 12 c
p trung nói về quan điểm trong lựa chọn cán bộ hiện nay c

ị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay). 

13g30 ngày 09/11/2020. 

Phòng 512 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM 

Công đoàn ĐHQG-HCM; 
Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn ĐHQG-HCM; 
Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐHQG-HCM; 

i Công đoàn ĐHQG-HCM; 
p hành các CĐCS; 

Ban Chính sách Pháp luật các CĐCS; 
Ban Tuyên giáo các CĐCS; 

c CĐCS; 
kinh phí do Công đoàn ĐHQG-HCM chi trả. 

i danh sách tham gia buổi tuyên truyền (theo m
đoàn ĐHQG-HCM đồng thời file word qua mail 

trước 16g00 ngày 04/11/2020. 

   
BCH, BCSPL, BTG, TDLXD CĐ ĐHQG-HCM; 

 

 NGHĨA VIỆT NAM 
Hạnh phúc 

Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020 

năm 2020 

ăm 2020 về việc tổ 
đoàn ĐHQG-HCM 

ng, trong đó tập trung 
n nay trên mạng xã hội; 

t TW12 khóa 12 của 
n nay của Đảng để 

(theo mẫu đính kèm) 
i file word qua mail 


