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KÈ HOACH 
Ky niÇm 91 n�m Ngày thành lâp HÙi Liên hiÇp Phå nï ViÇt Nam 

(20/10/1930 -20/10/2021)
và 11 n�m Ngày Phy nï ViÇt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021)

C�n cu Ké ho¡ch sÑ 46/KH-C�CS ngày 29/9/2021 cça Công doàn co sò TruÝng �ai 
hoc Sai Gòn vê hoat �Ùng Công doàn n�m hÍc 2021-2022;

Công doàn co so TruÝng �¡i hÍc Säi Gôn xây dung kê ho¡ch tô chéc các ho¡t �Ùng ký 

niÇm 91 näm Ngày thành lp HÙi Liên hiÇp Phå nï ViÇt Nam (20/10/1930 20/10/2021) và 

11 n�m Ngày Phu nï ViÇt Nam (20/10/2010 - 20/10/2021) vÛi nÙi dung sau: 

1. Myc dích, yêu câu 
- On lai truyên thông vé vang cça phå nü ViÇt Nam, nhïng �óng góp quan trong cça 

phu nï trong thÝi ký �ôi mói, kh�ng dËnh vai trò và vË thê cça phyu nï ViÇt Nam nói chung và 

�Ùi ngû nï viên chúc, nguoi lao �ông (VC-NLÐ) Thành phô nói riêng trong su nghiÇp xây 

dung, bào vÇ tô quôc thÝi ky công nghiÇp hóa, hiÇn �¡i hóa �ât nuóc. 

Dong viên nït VC-NLÐ tích cuc hÍc tp nâng cao trinh �Ù, h�ng hái thi dua, phân dâu 
hoàn thành xuât säc nhiÇm vy, xây durng gia �inh "No âm, tiên bÙ, h¡nh phúc, v�n minh". 

-Tó chrc các ho¡t �Ùng chäm lo döi sóng vât chát và tinh thàn cho nt VC-NLÐ thiét 
thye, hiÇu quä, dâm bäo công tác an toàn phòng chông dich theo chi �¡o cça Thù tuóng 

Chinh phù. 

2. NÙi dung 

a. Doi vÛi Công �oàn co so Trudng �ai hÍc Sài Gôn 
- Tham gia các ho¡t �Ùng ký niÇm Ngày thành lp HÙi Liên hiÇp Phu nït ViÇt Nam và 

Ngày Phu nï Viet Nam do Liên �oàn Lao �Ùng TP.HCM tó chéc. 
- Tang quà cho toàn thÃ nï VC-NLÐ dang công tác t¡i truong. 
Hô tro kinh phí cho các công doàn bÙ phn tô chírc ho¡t dÙng ký niÇm t¡i don vj vÛi 

dinh múc 200.000 dông/nï VC-NLÐ. 
- Tó chéc CuÙc thi "SGU - Khôe cùng Sài Gon - Vui d�ón ngày mói" (dinh kèm Ké 

hoach so 48/KH-C�CS ngày 05/10/2021).

b. Doi vói các Công �oàn bÙ phn 
-Các CDBP phÑi hop vÛi länh d¡o don vË tó chiéc ho¡t dÙng ký niÇm 91 n�m ngày 

thành lp Hoi Liên hiÇp Phu nt ViÇt Nam và II n�m Ngày Phy nt ViÇt Nam. Các don vi tu 

chon hinh thte tó chérc sao cho pho hop vói tinh hinh thyre tê cùa don vi, �àm båo thrc hiÇn 

nghiém túc các biÇn pháp phông, chông dich. 



Sau khi tó chéc, các CÐBP güi Báo cáo nhanh (theo mâu), hình sinh ho¡t (néu có) v� 
-mail V�n phòng công doàn: vpcongdoan@sgu.edu.vn h¡n chót ngåy 27/10/2021. 

Trên dáy là KË ho¡ch ký niÇm 91 n�m Ngày thành lâp HÙi Liên hiÇp Phy nt Viêt Nam 
và 11 n�m Ngày Phå nï ViÇt Nam, dê nghË các C�BP c�n cé kê ho¡ch và tinh hinh cça don 
vi �¿ triên khai thyc hiÇn �¡t kêt quå tot./. 

TM. BAN THUÖNG Vr 

CTICH 
BAN CHÄP HANH 

CONG DOAN TRUONG HAADEe anZ 
SAI GON 

Noi nhân: 
Ban Nt công L�LÐ TP.HCM (báo oáo); 

Dáng úy- Ban Giám hiÇu (báo cáo); 
Các CDBP (thye hiÇn); 
- Luu: VPCÐ. 
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