
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

Số:129 /CĐ-ĐHQG 
Về việc vận động đoàn viên Công đoàn

người lao động tham gia Cuộc thi video clip 

về phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc thi 

sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

Kính gửi:                                  

 

 Thực hiện công văn số

Thành phố Hồ Chí Minhvề việc 
tham gia Cuộc thi video clip về phòng
ca khúc về phòng, chống dịch Covid

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG
hiện nội dung sau: 

1. Tùy vào điều kiện c
đoàn viên Công đoàn, người lao động tích cực tham gia hai cuộc thi nói trên ho
lựa chọn tác phNm tiêu biểu nh
hoạch 125/KH-TLĐ ngày 12
việc tổ chức Cuộc thi video clip về phòng
126/KH-TLĐ ngày 12/8/2021 
chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng

2. Các đơn vị báo cáo k
Công đoàn, người lao động 
congdoan@vnuhcm.edu.vn trư

Trân trọng. 
 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 

 

 

NG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH
ỐC GIA 

 CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạ

Về việc vận động đoàn viên Công đoàn, 

người lao động tham gia Cuộc thi video clip 

và Cuộc thi 

chống dịch 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 

 

 

                                Các Công đoàn cơ sở 

ố 707/LĐLĐ-TG ngày 24/8/2021 của Liên đ

về việc vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động 
Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 và Cuộc thi sáng tác 

chống dịch Covid-19;  
Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM  đề nghị các công đoàn cơ s

n cụ thể của đơn vị triển khai, tuyên truy
người lao động tích cực tham gia hai cuộc thi nói trên ho

u nhất của đơn vị gửi tham dự cuộc thi (đ
12/8/2021của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về 

việc tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 
2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ 

chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19). 
Các đơn vị báo cáo kết quả hưởng ứng tham gia cuộc thi c

người lao động của đơn vị mình về địa ch
trước ngày 22/9/2021 để tổng hợp.  

 

Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
ạnh phúc 

tháng 8 năm 2021 

a Liên đoàn lao động 

người lao động 
và Cuộc thi sáng tác 

HCM  đề nghị các công đoàn cơ sở thực 

khai, tuyên truyền vận động 
người lao động tích cực tham gia hai cuộc thi nói trên hoặc 

c thi (đính kèm Kế 
động Việt Nam về 

19 và Kế hoạch 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ 

c thi của đoàn viên 
a chỉ Email: 


