
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số:  45/CĐCS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

V/v vận động quyên góp, hỗ trợ 

“Máy tính cho học sinh bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19” 

 

 

     Kính gửi:  

- Trưởng các đơn vị; 

- Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nặng nề đến mọi 

mặt của đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh trong cả 

nước nói chung cũng như học sinh là con Công đoàn viên, người lao động (CĐV, 

NLĐ) của Trường Đại học Sài Gòn nói riêng. 

Căn cứ nhu cầu thực tế; nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong việc 

học và đảm bảo sức khỏe thị lực, Công đoàn Trường Đại học Sài Gòn thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Phát động đến toàn thể viên chức Trường quyên góp, ủng hộ máy tính xách 

tay đã qua sử dụng. 

Chất lượng máy tính: có thể sử dụng trong việc học trực tuyến. 

Thời gian tiếp nhận: từ ngày ra thông báo đến 12 giờ, ngày 08/10/2021. 

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Công đoàn Trường (trong trường hợp viên 

chức không thể đến trường, viên chức có thể liên hệ qua số điện thoại cô Diễm Thúy: 

0778866089, Công đoàn Trường sẽ bố trí người tiếp nhận máy tính tại nhà). 

2. Hỗ trợ máy tính (đã qua sử dụng) cho con CĐV, NLĐ của Trường. 

Căn cứ trên số lượng máy tính thu nhận được, Công đoàn Trường sẽ xét hỗ 

trợ cho con CĐV, NLĐ của Trường có nhu cầu để sử dụng trong việc học trực tuyến. 

Chủ tịch CĐBP thu thập thông tin, gửi danh sách (nếu có) về Văn phòng Công đoàn 

hạn chót ngày 08/10/2021 qua địa chỉ email: vpcongdoan@sgu.edu.vn 

Nếu số lượng máy tính sau khi hỗ trợ cho con CĐV, NLĐ của Trường còn dư, 

Công đoàn Trường sẽ hỗ trợ cho học sinh có nhu cầu, gặp khó khăn sinh sống trên 

địa bàn Quận 5, TP. HCM. 

Rất mong nhận được sự hưởng ứng của viên chức trong Trường. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VPCĐ. 
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CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

Lê Chí Cường 
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