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Đắk Lắk, ngày 28 tháng 2 năm 2020 

    

                                                        THÔNG BÁO 
Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 

 

Kính gửi:  - Thường vụ Công đoàn Trường 

   - Ban Nữ công trường 

- Tổ trưởng Tổ nữ công  

 

Căn cứ Nghị quyết Quý I năm 2020 của Công đoàn trường; căn cứ kết luận của cuộc họp Ban Nữ 

công ngày 28/2/2020, Ban nữ công trường thông báo tổ chức các hoạt động như sau: 

1. Tổ nữ công cùng Công đoàn bộ phận/Tổ Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tại đơn vị. 

2. Tổ trưởng nữ công lập danh sách nữ (theo mẫu), gặp đồng chí Tarina nhận tiền ngày quốc tế phụ nữ. 

3. Tổ trưởng nữ công thu Quỹ vì tuổi thơ năm 2020: 20.000đ/công đoàn viên.  

4. Tổ trưởng nữ công thu Quỹ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế năm 2020: 20.000đ/nữ công đoàn viên. 

5. Tổ nữ công xét vay vốn Quỹ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế năm 2020, nộp đơn xin vay vốn và quỹ ở 

mục 3 và 4 cho VP Công đoàn (Đ/c Tarina) trước 20/3/2020.  

6. Tầm soát sức khỏe cho nữ công đoàn viên tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên  

6.1. Tầm soát u vú và ung thư tuyến giáp 

- Hình thức tổ chức: Tổ trưởng Nữ công phát động cho chị em mang thẻ bảo hiểm y tế đến bệnh 

viện để tầm soát bằng siêu âm. 

- Thời gian: Do Tổ nữ công chọn và phát động chị em trong tổ tham gia đến hết tháng 7/2020. 

- Số lượng chị em tham gia, tổ trưởng nữ công báo cáo cho VP Công đoàn trường (Đ/c Tarina) 

trước 5/8/2020 sẽ là cơ sở để xét thi đua khen thưởng.  

6.2. Tầm soát ung thư cổ tử cung  

✓ Thời gian: 7h30-11h00 và 13h30-16h30, ngày 27-29/3/2020 

✓ Đối tượng khám: Các Tổ nữ công đăng ký danh sách chị em khám (theo mẫu). Danh sách gửi 

đến địa chỉ email: tarina.dhtn@gmail.com trước ngày 10/3/2020. Những chị em đã làm Pap’s Liqui 

không đăng ký khám trong 3 năm sau đó. Trên cơ sở danh sách đăng ký khám, Ban Tổ chức sẽ thông 

báo danh sách khám chính thức. 

✓ Nội dung khám:  

1. Pap’s Liqui (Bệnh viện Từ Dũ xét nghiệm) 

2. Được tư vấn kết quả đã khám 

✓ Một số lưu ý khi đi khám: 

- Chị em nào đăng ký khám mà rơi vào 1 trong 3 điều kiện (các điều kiện sẽ thông báo riêng đến tổ 

nữ công) thì khám vào thời gian sau đó; 

- Thời gian trả kết quả sẽ được thông báo sau và nhận trực tiếp tại Khoa Sản Bệnh viện Trường Đại 

học Tây Nguyên; 

- Trong quá trình tầm soát nếu Bác sỹ yêu cầu cần phải làm thêm các xét nghiệm để củng cố cho 

chẩn đoán, sẽ đăng ký khám bảo hiểm để được hưởng theo chế độ Bảo hiểm y tế. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động của nữ công trong tháng 3/2020, Ban nữ công thông báo 

đến các tổ nữ công để thực hiện! (Thông báo, mẫu đăng tải trên web Trường Đại học Tây Nguyên ) 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu Văn phòng Công đoàn. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Y Tru Aliô 

TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG 

 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Tĩnh 
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BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN                                                

   TỐ NỮ CÔNG ……………………………… 

                      ĐăkLăk, ngày …..  tháng ….  năm 2020 

  

DANH SÁCH  

Nhận tiền ngày quốc tế phụ nữ (8/3/2020) 

 

STT 

 

HỌ VÀ TÊN 

 

SỐ TIỀN KÝ NHẬN GHI CHÚ 

1.      

2.      

…     

 Tổng cộng    

 
TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN                                                

   TỐ NỮ CÔNG ……………………………… 

                      ĐăkLăk, ngày …..  tháng ….  năm 2020  

 

DANH SÁCH  

Đăng ký tầm soát ung thư cổ tử cung (8/3/2020) 

 

STT 

 

HỌ VÀ TÊN 

 

NĂM SINH GHI CHÚ 

1.     

2.     

…    

 Tổng cộng   

 

 
TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG 

 

 

 

 

 


