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Số: 120 /CĐ-ĐHQG 
V/v triển khai cổng thông tin tiếp nhận ý ki
 VC-LĐ về công tác phòng, chống Covid

 
Thực hiện Công văn số 606/L

Lao động Thành phố Hồ Chí Minh v
Nhân dân về công tác phòng, ch
Thường vụ Công đoàn Đại họ
nghị các  công đoàn cơ sở (CĐ

- Tuyên truyền, hướng dẫ đế

gặp các vấn đề khó khăn do ảnh h
thông tin tiếp nhận ý kiến Nhân dân v
thành phố Hồ Chí Minh” theo đị
được sự hỗ trợ. Cổng thông tin ph
nội dung thông tin góp ý, hiến kế
Ngoài ra, Cổng thông tin còn cung c
Covid-19; góc tư vấn và hỗ trợ
giới thiệu gương sáng “Dân vận khéo”…

- Tích cực tham gia gửi các b
tiêu biểu, những nghĩa cử cao đẹ
hình “Dân vận khéo”, mô hình hay trong công tác phòng ch
http://danvankheo-ketnoithongtin.vn

Ban Thường vụ Công đoàn 
tốt tinh thần Công văn này./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

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

 CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - H

ếp nhận ý kiến  
ống Covid-19        

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 

 
 

ố 606/LĐLĐ-TG ngày 02 tháng 8 năm 2021 c
ố ồ Chí Minh về việc triển khai cổng thông tin tiế

g tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố
ại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG

ở ĐCS) thực hiện tốt một số nội dung sau: 

ớng dẫn đến đoàn viên, viên chức, người lao động 
ă ảnh hưởng của dịch Covid-19 có thể truy cập v
ến Nhân dân về công tác phòng, chống Covid-19 trên 

 Chí Minh” theo địa chỉ: http://danvankheo-ketnoithongtin.vn

ng thông tin phục vụ tiếp nhận 24/7 các phản ánh của ng
ến kế đều được nhanh chóng ghi nhận và trả lờ

òn cung cấp các nội dung hữu ích như: thông tin c
ỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chuyên m

ận khéo”… 

ửi các bài viết hay về những gương tập thể, cá nhân 
ĩ ử cao đẹp san sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh v

ình hay trong công tác phòng chống dịch Covid
ketnoithongtin.vn. 

đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các đơn vị quan tâm      th

 

Ủ NGHĨA VIỆT NAM 
Hạnh phúc 

tháng 8 năm 2021 

ăm 2021 của Liên đoàn 
ng thông tin tiếp nhận ý kiến    

ố Hồ Chí, Ban 
ĐHQG-HCM) đề 

 (VC-LĐ) khi 
ập vào “Cổng 

19 trên địa bàn 
ketnoithongtin.vn để nhận 

ủa người dân; các 
ả lời kịp thời. 

: thông tin cần biết về 
19, chuyên mục 

ể, cá nhân điển hình 
ị ệnh và các mô 
ịch Covid-19 về địa chỉ 

ị quan tâm      thực hiện 


