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THÔNG BÁO 
 

Kính gửi: Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc 

 
Ban Nữ công (BNC) Trường thông báo đến các Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực 

thuộc hoạt động trung thu và học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2022 như sau: 

 

1. Hoạt động mừng Trung thu 

Các đơn vị chủ động lên kế hoạch tổ chức mừng Trung thu cho con các công đoàn viên 

của đơn vị. Đề nghị các đơn vị vận động thêm nguồn kinh phí từ chính quyền để chăm lo 

tốt cho các cháu thuộc đơn vị. 

2. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh 

Năm 2022 Công đoàn ĐHQG TpHCM không trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh. BCH 

Công đoàn Trường ĐHBK sẽ vận động các nhà tài trợ cho học bổng Nguyễn Đức Cảnh 

cấp trường.  

Các đơn vị lập danh sách các cháu đề nghị được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh (từ lớp 

1 đến lớp 12), cháu đạt một trong các điều kiện sau:  

a. Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: dị tật bẩm sinh, bệnh nặng; 

b. Các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học tốt;  

c. Đạt giải 1, 2, 3, khuyến khích các môn: văn hóa, năng khiếu, nghề,.. cấp quận trở lên; 

d. Xếp loại học sinh giỏi cuối năm. 

Lưu ý: ưu tiên xét thứ tự các điều kiện a, b, c, d cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Lập danh 

sách theo form sau:  

STT 
Họ tên 

cháu 

Năm 

sinh 

Họ tên 

cha/mẹ 

Đơn vị  

công 

tác 

Điều kiện nhận 

học bổng 

(thuyết minh) 

Ghi chú  

(minh chứng) 

Các cháu thuộc đối tượng [c, d] cần phải có minh chứng photo. Đơn vị cần phải  thuyết minh 

rõ từng trường hợp và có chữ ký của chủ tịch công đoàn đơn vị, Mỗi đơn vị gửi đề xuất 1-2 

cháu. Danh sách gửi về văn phòng CĐ trước 16h00 ngày 15/09/2022, Ban chấp hành sẽ 

thông báo kết quả các cháu được nhận học bổng NĐC năm 2022 dựa trên đề xuất của các đơn 

vị và nguồn vận động.  

Kính đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các công tác trên. 

Trân trọng. 

 TM. Ban Chấp Hành CĐ Trường 

 Trưởng ban NC 
Nơi nhận:         

 -  Ban nữ công các đơn vị; 

 -  Các ủy viên BNC Trường; 

 -  Lưu: BNC. 

 

 

 Phan Thị Mai Hà 


