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     Số: 518/TB-CĐ                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2016            

 
 

Kính gửi: Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn   
    

Thực hiện theo kế hoạch số 512/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Ban 
Chấp hành cơ sở Trường Đại học Mở TP.HCM về việc tổ chức hoạt động Tháng 
Công nhân lần 8 năm 2016 , Ban Chấp hành công đoàn trường thông báo đến các tổ 
công đoàn thời gian diễn tiến hoạt động Tháng Công nhân như sau:  

* Thời gian: 14h30 – 18h00 ngày 27/05/2016 (Thứ sáu) 

* Địa điểm: Hội trường A (HT.602) và hội trường B (HT.601) Số 97, Võ Văn Tần, 
Phường 6, Quận 3. 

* Thành phần tham dự: 

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu. 

- Ban Chấp hành công đoàn, lãnh đạo các đơn vị. 

- Tổ trưởng, tổ phó công đoàn, các công đoàn viên.  

* Nội dung: 

TẠI HỘI TRƯỜNG B (HT.601) 

•   14h30: Chương trình: “Gặp gỡ và đối thoại” 

- Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn sẽ gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe những 
sáng kiến, ý kiến đóng góp xây dựng nhà trường và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ 
công chức viên chức nhà trường.  

•   15h00:  - Báo cáo sơ kết việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức  và 
phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương các tập thể  và cá nhân điển hình tiêu biểu 
trong việc Học tập theo gương Bác. Tặng biểu trưng lưu niệm. 

       - Biểu dương, khen thưởng các cá nhân đạt giải Văn nghệ và Hội thao trong 
“Hội thi Liên hoan Tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016” và “Hội thao 
Công nhân viên chức lao động Nike Cup năm 2016”.    

     - Báo cáo các Chương trình Hỗ trợ tiền gửi trẻ mầm non và Hỗ trợ Cán bộ 
công chức viên chức vượt khó. 

TẠI HỘI TRƯỜNG A (HT.602) 

•  16h00: Hội diễn văn nghệ cán bộ công chức viên chức nhà trường gồm các tiết mục 
sau: 

+ Tốp ca: Như khúc tình ca – Chi đoàn CBCCVC & múa minh họa 

+ Song ca: Hoa cau vườn trầu – Ngọc Thông & Phương Anh (K.QTKD) 



+ Tốp ca: Về miền Tây – Tổ công đoàn Thư viện 

+ Đơn ca: Khát vọng – Tạ Đăng Khoa (K.CNSH) 

+ Đơn ca: Chiều lên bản Thượng – Phan Thị Minh Huệ & nhóm múa khoa TC-NH 

+ Đơn ca: Tổ Quốc gọi tên mình – Trịnh Thành Đông (Thư viện) 

+ Đơn ca: TP.HCM Niềm tin ngời sáng  –  Võ Hồ Khánh Vinh (K. TC-NH)  

Sau các tiết mục văn nghệ trong chương trình theo kế hoạch, mời các thầy cô 
tham dự có thể đăng ký biểu diễn văn nghệ ở các tiết mục tiếp theo.  

Để chương trình hoạt động Tháng Công nhân lần 8 năm 2016 được thành công 
tốt đẹp, đề nghị các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó phổ biến các nội dung nêu trên và 
tham dự đầy đủ. 

Thông báo này thay thư mời. 

 
 
Nơi nhận: TM. BCH CÔNG ĐOÀN 
- Như kính gửi; CHỦ TỊCH 
- Lưu: VPCĐ. 
 (đã ký)  
 
 Lê Anh Tuấn 
 


