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THÔNG BÁO 
V/v “Hội trại mùa xuân” năm 2021 cho con VC-LĐ 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-LĐLĐ ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Liên đoàn Lao 

động thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Hội trại mùa xuân” năm 2021 cho con CNVC-LĐ, 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Các cháu từ 10-15 tuổi thuộc con đoàn viên công đoàn học giỏi, chăm ngoan 

(ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn), tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật trong đơn vị, có xác nhận của 

CĐCS 02 năm liền kề chưa có điều kiện về quê đón tết (mỗi đơn vị 01 cháu). 

Lưu ý: Giấy thiệu các cháu chưa tham gia trại hè Thanh Đa. 

2. Địa điểm:   Nhà nghỉ Khách sạn Công đoàn Thanh Đa  

 Lô 5 Cư xá Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh. 

3. Thời gian tham dự trại hè: đợt 2 từ ngày 08/02/2021 đến ngày 09/02/2021 (nhằm ngày 

27, 28 âm lịch)  

4. Kinh phí tham gia Trại hè 

Kinh phí tham gia Trại hè Thanh Đa năm 2020 là 1.250.000 đồng/cháu (Một triệu hai 
trăm năm mươi ngàn đồng). Do Công đoàn ĐHQG-HCM chi trả. 

5. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp kinh phí 

Các đơn vị nộp trực tiếp danh sách các cháu tham dự Hội trại mùa xuân có ký tên, đóng 

dấu công đoàn (bản chính, dấu đỏ) về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước 12g00 ngày 
05/01/2021 (theo mẫu đính kèm). Ban Thường Công đoàn sẽ xem xét và gửi danh sách lên Liên 

đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VT. 

 

 
 
 


