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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM CỘNG  HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT     NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:144/CĐ-ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP 

PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ ngày 05/10/2021 của Liên đoàn lao động Thành 

phố về hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/2010 - 

20/10/2021), Công đoàn ĐHQG-HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

những ngày lễ nói trên như sau: 

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam.  

- Tuyên truyền về vai trò, vị trí của nữ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM trong sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Động viên đội ngũ nữ CBVC-LĐ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực 

học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn 

minh”.  

- Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác nữ công, hiệu quả hoạt động của Ban Nữ 

công Công đoàn các CĐCS. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được tổ chức phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của cơ sở và 

đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy 

ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các hoạt động chú ý tính hiết thực, đảm bảo hiệu quả, tập trung nhiều hơn vào việc 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ và con của nữ đoàn viên, người lao động, 
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đặc biệt là nữ đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

thời gian qua. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN HƯỚNG ĐẾN 

- Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp tuyên truyền về Đại hội Phụ nữ các 

cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại 

hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027;  

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam trong 91 năm qua và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Tuyên truyền những đóng góp của nữ CBVC-LĐ và hoạt động nữ công Công đoàn 

các CĐCS trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tuyên truyền, biểu 

dương những cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid -19 tại cơ quan, đơn vị; gương nữ CBVC-LĐ vượt khó vươn lên trong công 

tác, trong cuộc sống; gương nữ CBVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện 

trong đợt bùng phát dịch bệnh covid-19 lần thứ 4. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu về công tác nữ công; đội ngũ cán 

bộ nữ công công đoàn các CĐCS tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ và con CBVC-LĐ trong đợt bùng 

phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4. 

- Tiếp tục vận động các mạnh thường quân, phối hợp chính quyền có liên quan chăm 

lo cho nữ CBVC-LĐ và con nữ CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ mang thai, 

bệnh hiểm nghèo…  do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 ngày 

27/4/2021. 

- Vận động nữ đoàn viên Công đoàn, CBVC-LĐ tích cực tham gia có hiệu quả đợt 

thi đua đặc biệt do Công đoàn ĐHQG-HCM phát động với chủ đề “Mỗi đoàn viên Công 

đoàn là một tình nguyện viên, mỗi Công đoàn cơ sở một chương trình tình nguyện”, chung 

tay cùng thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi đại dịch Covid-19. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM 

Giao Ban Nữ công chủ trì và chịu trách nhiệm chính các nhiệm vụ sau: 

a) Xây dựng và triển khai Kế hoạch chung cho toàn hệ thống 26 CĐCS, chú ý đặc 

thù theo tình hình thực tế hiện nay.  

b) Tổ chức Ngày Chủ Nhật Xanh với các thông tin: 
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- Ngày thực hiện: Chủ nhật ngày 10/10/2021 

- Các hoạt động gồm:  

§ Tiếp nhận hàng hóa, dồn túi và trao tặng 1.000 Túi An sinh xã hội cho 1000 VC-

NLĐ ĐHQG-HCM khó khăn trong dịch bệnh. 

§ Tổ chức quyên góp hỗ trợ con của CBVC-NLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid-19, ủng hộ Chương trình “Cùng con học trực tuyến”. 

§ Trao tặng laptop, gói cước, tài chính ... cho con của CBVC-NLĐ khó khăn do ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Chương trình “Cùng con học trực tuyến”. 

§ Tặng quà Ban Nữ công (hoặc BCH nếu CĐCS chưa có BNC) mỗi đơn vị 1 chậu cây 

xanh để chăm sóc, tạo khoảng xanh tại đơn vị và với thông điệp Xanh- bảo vệ môi trường. 

c) Tổ chức tuyên dương nữ cán bộ công đoàn có thành tích tiêu biểu trong công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng cụ thể như sau: 

- Đối tượng: nữ cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở. 

- Tiêu chuẩn: Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau 

§ Tích cực, xung phong, đi đầu, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid -19 do Công đoàn ĐHQG-HCM, cơ quan, đơn vị phát động. 

§ Tích cực tham gia hiến máu tình nguyện khi dịch bệnh Covid -19 bùng phát. 

§ Bản thân tham gia và vận động tham gia đội hình tình nguyện, trực tiếp cùng với 

lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; tham gia các trung tâm ASXH của đơn vị, địa 

phương; tham gia các hoạt động hỗ trợ tiếp tế lương thực, phân phối lương thực, túi ASXH, 

túi thuốc điều trị Covid-19, hỗ trợ cập nhật tổng hợp thông tin Covid cho địa phương, hỗ 

trợ đội test lưu động cộng đồng, tiêm vaccine, tham gia hỗ trợ lực lượng kiểm tra tại các 

chốt, tham gia đội shipper tình nguyện… các hoạt động liên quan công tác phòng chống 

dịch do đơn vị, địa phương tổ chức; kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho CBVC-LĐ và con CBVC-

LĐ (như trực tiếp tham gia các bếp ăn từ thiện, “Bếp yêu thương”, “Đi chợ giúp dân”, tham 

gia cùng các đoàn thể tại địa phương thăm tặng quà cho con đoàn viên, CBVC-LĐ là bệnh 

nhân Covid-19, đang bị cách ly, phong tỏa,….). 

§ Bản thân tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bị nhiễm bệnh, sau khi 

điều trị khỏi tiếp tục tham gia hỗ trợ, phục vụ những bệnh nhân Covid-19 đang điều trị. 

§ Tích cực vận động các mạnh thường quân, nhà tài trợ đóng góp, ủng hộ cho quỹ 

phòng chống dịch, cho các hoạt động tình nguyện, tạo nguồn kinh phí chăm lo cho CBVC-

LĐ Công đoàn ĐHQG-HCM. 
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- Số lượng: Mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu được tuyên 

dương Cấp Công đoàn ĐHQG-HCM và Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ bình chọn 05 cá nhân 

xuất sắc nhất đề nghị tuyên dương LĐLĐ TP. Cụ thể như sau: 

§ CĐCS có số lượng trên 500 ĐVCĐ: từ 3 – 5 nữ CBCĐ 

§ CĐCS có số lượng từ 150 – dưới 500 ĐVCĐ: từ 01 đến 03 nữ CBCĐ 

§ CĐCS có số lượng dưới 150 ĐVCĐ: 01 nữ CBCĐ 

d) Tham gia vào các hoạt động do LĐLĐ TP, Công đoàn GDVN tổ chức. 

e) Tiếp tục thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm lo cho nữ CNVC-LĐ khó khăn bị ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 ngày 27/4/2021 theo các văn bản hướng 

dẫn của LĐLĐ TP; quan tâm đến các trường hợp nữ CBVC-LĐ mất do Covid-19 nhằm 

kịp thời hỗ trợ cho gia đình và con nữ CBVC-LĐ bị mồ côi cha mẹ; quan tâm đội ngũ nữ 

cán bộ công đoàn từ cơ sở đến cấp Công đoàn ĐHQG-HCM. 

2. Đối với các Công đoàn Cơ sở 

a) Căn cứ kế hoạch của CĐ ĐHQG-HCM, CĐCS xây dựng kế hoạch riêng và tổ chức 

triển khai tại đơn vị. 

b) Triển khai tuyên dương, bình chọn nữ cán bộ công đoàn có thành tích tiêu biểu 

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cấp cơ sở và bình chọn, giới thiệu về 

CĐ ĐHQG-HCM để tặng Giấy khen theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng nêu tại điểm 

c, mục 1, phần III nêu trên. Hồ sơ gởi về Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM gồm có: công văn 

đề nghị của Ban chấp hành hoặc Ban Thường vụ công đoàn cơ sở, danh sách đề nghị khen 

thưởng (theo mẫu đính kèm). Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/10/2021 và gửi qua địa 

chỉ mail congdoan@vnuhcm.edu.vn (file scan và file word) và bản chính gửi theo đường 

công văn về Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM.  

c) Rà soát, giới thiệu về CĐ ĐHQG-HCM tặng biểu trưng “Đóa hồng thiện nguyện”, 

mỗi đơn vị chọn lọc giới thiệu từ 01-02 trường hợp nữ CBVC-LĐ là tấm gương tiêu biểu 

tích cực thực hiện công tác thiện nguyện trong đợt dịch bệnh bùng phát lần thứ 4 (trực tiếp 

tham gia phục vụ bếp ăn từ thiện, hỗ trợ người bệnh Covid,…). Trên cơ sở danh sách đề 

xuất của CĐCS, Công đoàn ĐHQG-HCM giới thiệu lên LĐLĐ TP viết tin, bài, dựng video 

clip nhằm tuyên truyền giới thiệu, tôn vinh và góp phần lan tỏa những “Đóa hồng thiện 

nguyện” trên Website Công đoàn thành phố. 
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d) Phát động Chương trình “Triệu đóa hồng yêu thương”, đảm bảo mỗi công đoàn cơ 

sở trao tặng phần quà yêu thương cho mỗi nữ CBVC-LĐ tại đơn vị nhân kỷ niệm Ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

e) Nắm bắt tâm tư nguyện vọng nữ đoàn viên, CBVC-LĐ kịp thời tham mưu đề xuất 

chính sách chăm lo; vận động nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nữ 

CBVC-LĐ, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nữ cán bộ công đoàn cơ sở và con CBVC-LĐ 

có hoàn cảnh khó khăn, đội ngũ nữ y bác sỹ, điều dưỡng trực tiếp tham gia công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid -19.   

f) Tổ chức sơ kết 1 năm phong trào ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”  (GVT – ĐVN) của 

đơn vị, bình xét phụ nữ ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” các cấp: 

+ Các tiêu chí bình xét phụ nữ ”Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” (gửi đính kèm). 

+ Số lượng nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu GVT – ĐVN cấp cơ sở năm học 

theo tỉ lệ  tối đa 90% trong tổng số nữ đoàn viên công đoàn của đơn vị và danh sách GVT 

– ĐVN cấp ĐHQG-HCM theo tỉ lệ tối đa 60% trong tổng số nữ đoàn viên công đoàn đạt 

danh hiệu GVT – ĐVN cấp cơ sở. Danh sách đến hết ngày 29/10/2021 qua địa chỉ mail 

congdoan@vnuhcm.edu.vn (file scan và file word) và bản chính gửi theo đường công văn 

về cho Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM 

- Các công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị tổ chức triển khai các hoạt 

động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 

đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và phù hợp với tình hình dịch bệnh 

Covid-19.  Báo cáo kết quả hoạt động về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM hết 

ngày 29/10/2021 qua mail congdoan@vnuhcm.edu.vn. 

3. Ban Tổ chức 

- Đ/c Lâm Tường Thoại, Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM, Trưởng ban. 

- Đ/c Dương Thị Bích Huệ, UVBCH CĐ ĐHQG-HCM, Trưởng ban Nữ công, Phó 

ban. 

- Đ/c Ngô Mỹ Hương, UVBTV CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên. 

- Đ/c Nguyễn Phương Nhã, UVBCH CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên; 

- Đ/c Đặng Văn Em, UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên; 

- Đ/c Nguyễn Thị Trọng, Thành viên Ban nữ công CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên; 

- Đ/c Phan Thị Hải, Kế toán CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2021, đề nghị các CĐCS triển khai thực 

hiện đạt kết quả tốt./. 

 

Ghi chú: Nhằm kịp tiến độ theo quy định của LĐLĐ TP.HCM, Văn phòng Công đoàn 

ĐHQG-HCM sẽ không xem xét đối với các hồ sơ đề nghị khen thưởng theo các mục nêu 

trong kế hoạch sau thời gian quy định. 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM; 

- BNC LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP. 

            

 

  

 

 

                                                                  

 

 

 


