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CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

* 

Số: 05 - TB/BNCCĐTr 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày 6 tháng 5 năm 2021 

    

THÔNG BÁO 
Tổ chức các hoạt động nữ công tháng 5, 6 năm 2021  

 

Kính gửi:  Ban Thường vụ công đoàn trường 

Ban chấp hành công đoàn bộ phận 

Tổ trưởng Tổ nữ công  

 

Căn cứ vào Nghị quyết của Công đoàn trường Quý II năm 2021, Căn cứ cuộc họp 

Ban nữ công ngày 6 tháng 5 năm 2021 thông báo tổ chức các hoạt động trong tháng 5, 6 

năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của “Quỹ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”. 

2. Căn cứ vào tình hình hiện nay các Tổ nữ công tổ chức các hoạt động nhân ngày 

quốc tế thiếu nhi tại đơn vị. 

3. Tổ chức cho các cháu xem phim (Ban nữ công sẽ có thông báo cụ thể nếu được 

phép).  

4. Tổ trưởng nữ công lập danh sách các cháu là con của CBVC: (theo mẫu) 

- Các cháu sinh từ ngày 01/01/2006 trở về sau.  

- Các cháu đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi: Cấp Quốc gia; Cấp Tỉnh (Khu 

vực); Cấp Thành phố. Phôtô giấy khen đạt giải để nhận phần thưởng. Nếu đạt giải của 

cùng 01 nội dung thì nhận được 01 giải cao nhất. 

- Các cháu bị khuyết tật.  

5. Các tổ nữ công quyên góp áo dài để tặng các chị em khó khăn trong tỉnh. Ban nữ 

công cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk sẽ trao tặng đến các chị em. 

6. Thăm và tặng quà các cháu tại các buôn kết nghĩa: Buôn Đắk Rmứk và Dơng 

Plang xã Krông Nô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk. 

- Dự kiến thời gian: ngày 28/5/2021. Thành phần: Theo Quyết định. 

- Công tác chuẩn bị: 

+ Ban nữ công liên hệ với buôn kết nghĩa để lập DS các cháu. Cách thức và 

thời gian đến tặng quà.  

+ Ban nữ công cùng với phòng CTCT & HSSV chuẩn bị quà tặng theo 

nguồn kinh phí duyệt thực hiện. Thành lập Đoàn đến tặng quà tại buôn kết nghĩa. 

+ Các tổ nữ công quyên góp đồ mới hoặc cũ còn sử dụng được như quần áo, 

sách, vở, đồ chơi … và chọn lựa, phân loại ở tổ nữ công trước khi nộp về VP Công đoàn.  

7. Danh sách các cháu và đồ quyên góp nộp về Văn phòng công đoàn trước ngày 

25/5/2021. 

8. Phân công công việc: 

TT Họ và tên Công việc 

1.  Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh - Công tác tổ chức thăm và tặng quà các cháu 

2.  Đ/c Đinh Tarina 

Đ/c Mã Thị Kim Hà 

- Xây dựng kinh phí, ứng và thanh toán, phát tiền 

giải thưởng, quà ngày 1/6  
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TT Họ và tên Công việc 

- Nhận đồ từ các tổ nữ công quyên góp  

- Lập danh sách và số lượng đồ quyên góp của 

các tổ nữ công 

3.  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân Công tác tổ chức cho các cháu xem phim  

4.  Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng 

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến 

Quỹ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế 

 

Các đ/c được phân công công việc chủ động triển khai thực hiện các công việc do 

mình phụ trách. Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện vào nhóm zalo Tổ 

trưởng nữ công, Ban nữ công. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động của nữ công tháng 5, 6 năm 2021, Ban 

nữ công thông báo đến các tổ nữ công để có cơ sở thực hiện! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VP Công đoàn. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

P. CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Tĩnh 
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BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN 

TỐ NỮ CÔNG ……………………………… 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐắkLắk, ngày      tháng 5 năm 2021 

    

DANH SÁCH NHẬN TIỀN QUÀ  

Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2021  

 
TT Họ và tên Cha (Mẹ) Họ và tên con Năm sinh Số tiền Cha (Mẹ) ký nhận 

1      

2      

 

Tổng số cháu:…………. Tổng số tiền bằng 

số:………………………....................................... 

 Tổng số tiền bằng 

chữ:…………………………………………………………………………… 

 

 TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG 

 

                    

 

 

 

 

                             

 

BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN 

TỐ NỮ CÔNG ……………………………… 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐắkLắk, ngày      tháng 5 năm 2021 

    

DANH SÁCH NHẬN TIỀN CỦA CÁC CHÁU KHUYẾT TẬT 

Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2021  
   

TT Họ và tên Cha (Mẹ) Họ và tên con Năm sinh Số tiền Cha (Mẹ) ký nhận 

1      

2      

                              

Tổng số cháu:…………. Tổng số tiền bằng 

số:………………………....................................... 

 Tổng số tiền bằng 

chữ:……………………………………………………………………………  

 

 TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG 
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BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN 

TỐ NỮ CÔNG ……………………………… 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐắkLắk, ngày      tháng 5 năm 2021 

    

DANH SÁCH NHẬN TIỀN KHEN THƯỞNG  

ĐẠT GIẢI CẤP QUỐC GIA/TỈNH (KHU VỰC)/THÀNH PHỐ  

Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2021 (Mỗi giải làm một danh sách riêng) 

 
TT Họ và tên Cha (Mẹ) Họ và tên con Năm sinh Số tiền Cha (Mẹ) ký nhận 

1      

2      

                              

Tổng số cháu:…………. Tổng số tiền bằng 

số:………………………....................................... 

 Tổng số tiền bằng 

chữ:……………………………………………………………………………  

       

 TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


