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THÔNG BÁO 

Tổ chức tọa đàm khoa học góp ý dự thảo quy tắc ứng xử của cán bộ và giảng viên 

trong Đại học Quốc gian Tp. Hồ Chí Minh  

 

Thực hiện Chương trình hoạt động năm của Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2021 và nhằm 

chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), Công đoàn 

ĐHQG-HCM tổ chức tọa đàm góp ý, nâng cao chất lượng cho Dự thảo Quy tắc ứng xử của 

cán bộ và Dự thảo Quy tắc ứng xử của giảng viên trong ĐHQG-HCM; góp phần thực hiện mục 

tiêu chung của Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025 (do 

Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 3/10/2018 về việc tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ công 

đoàn năm 2020; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo cụ thể như sau: 

I.  Thành phần, nội dung và thời gian, hình thức tổ chức buổi tạo đàm 

1. Thành phần 

- Ban Chấp hành, Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐHQG-HCM. 

- Đại diện BCH và Ban Tuyên giáo hoặc phụ trách Ban Tuyên giáo  các CĐCS. 

- Nhóm thực hiện đề tài NCKH “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, giảng viên và người 

học trong ĐHQG-HCM”. 

- Khách mời: Đại diện LĐLĐ TP và Công đoàn GDVN 

2. Nội dung tọa đàm: Góp ý dự thảo quy tắc ứng xử của Cán bộ và giảng viên trong 

Đại học Quốc gia Tp.HCM 

3. Thời gian và hình thức buổi tọa đàm 

- Thời gian: Dự kiến lúc 8g00 ngày 26/11/2021  

- Hình thức: Trực tuyến (sẽ thông báo đường link sau) 

II. Kinh phí: Do Công đoàn ĐHQG-HCM chi trả. 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS cử cán bộ tham dự 

buổi tỏa đàm và gửi danh sách qua email congdoan@vnuhcm.edu.vn trước 16g00 

ngày 22/11/2020. 

Trân trọng./. 
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