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GIẤY TRIỆU TẬP 

Tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 
 

 
 

Thực hiện Thông báo số 254/CĐ-ĐHQG ký ngày 04 tháng 12 năm 2020 về việc tổ 

chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Nay, Ban Thường vụ Công đoàn 

ĐHQG-HCM triệu tập các đồng chí theo thành phần sau: 

- Về phía Công đoàn ĐHQG-HCM 
+ Ban Chấp hành; 

+ UBKT; 

+ Cán bộ Văn phòng. 
- Về phía CĐCS 
++++ Ban Chấp hành; 

++++ UBKT; 

++++ Cán bộ Văn phòng; 
Về tham dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn 

ĐHQG-HCM lần thứ V.   

1.  Ñòa ñieåm: Phoøng hoïp  512  Nhaø Ñieàu haønh ÑHQG – HCM  

2. Thôøi gian: 13g00, ngaøy 24/12/2020 

3.  Chương trình 

- 13g00 – 13g30: Đón tiếp đại biểu 

- 13g30 – 15g45:  

+ Tuyên bố lý do, giấy thiệu đại biểu, giới thiệu chủ tọa và thư ký hội 

nghị; 

+ Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 

2018-2020 và phương hướng hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 

2020-2023 và kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021. 

+ Thảo luận đóng góp; 



+ Phát biểu của Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM. 

+ Phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQG-HCM. 

+ Công bố danh sách khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 2019-

2020; 

+ Tổng kế hội nghị, bế mạc. 

Ban thường vụ CĐ ĐHQG – HCM đề nghị các đồng chí  sắp xếp, báo cáo Đảng 

ủy cùng cấp để tham dự hội nghị đúng thành phần triệu tập. 

 

Nôi nhaän:          

- Nhö treân;           
- Löu VP. 

 

 

 

                                                  

                                   
                    
                                                                                                                  
 


