
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 NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 254/CĐ-ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020 
 

 
THÔNG BÁO 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 
 
 

Kính gửi :                    Các CĐCS trực thuộc 
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số  168/CĐ-ĐHQG ngày 07 tháng 9 năm 2020 về Hội nghị 

sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 

V. Nay, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo một số nội dung sau: 
 

1.  Địa điểm: Phòng 512 Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.  

2. Thời gian: dự kiến ngày 24/12/2020 (một buổi chiều). 

3.  Thành phần  

a. Công đoàn 
- 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; 

Chương trình 

- 13g00 – 13g30: Ñoùn ñaïi bieåu. 

- 13g30 – 15g45:  

+ Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu, 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 chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM. 



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

2020; 

+ Toång keát hoäi nghò, Beá maïc. 

Kính đề nghị Ban chấp hành các CĐCS triển khai thông báo thật tốt, để đảm bảo 
buổi Sơ kết thành công tốt đẹp và báo cáo danh sách đại biểu đi dự về Văn phòng 
Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 16/12/2020. 

Trân trọng./. 

 

                                                             

      
        

Nơi nhận:                                                                                         
-  Như trên; 
- LĐLĐ TP, CĐ GDVN (để báo cáo); 
- Đảng ủy – Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- BCH, UBKT CĐ ĐHQG-HCM (để thực hiện); 
-  Löu VP.   

 


