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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 04 năm 2018 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 
NHIỆM KỲ   2014 – 2018 

I) Đặc điểm: 
 

- Công đoàn Khoa Điện – Điện Tử có số lượng đoàn viên CĐ lớn, hiện có 122 

đoàn viên. 

- Công đoàn Khoa Điện – Điện Tử liên tục đạt danh hiệu tập thể công đoàn vững 

mạnh xuất sắc (được bằng khen Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Công 

Đoàn ĐH Quốc Gia và Liên Hiệp Công Đoàn Thành phố trong nhiều năm liền). 

- Công đoàn Khoa Điện – Điện Tử tích cực hỗ trợ BCN Khoa, đưa Tập thể Khoa 

Điện –Điện tử nhận được Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ, đạt danh hiệu 

tập thể lao động xuất sắc và bằng khen công đoàn ngành giáo dục. 

- Nhiều Đoàn viên Công đoàn Khoa đạt được các danh hiệu cao quí do Nhà Nước 

trao tặng. 

 
II)  Đánh giá hoat đông Công đoàn Khoa: 

Chương trình I: Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBGD và CBCNV nhằm hoàn thành tốt chiến 
lược phát triển trường.  

� Đoàn viên Công đoàn khoa tham gia học tập theo tấm gương đạo đức của Hồ Chủ 
Tịch do Đảng Ủy và Công đoàn Trường phát động 

� Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học 

và sáng tạo” 

� Công đoàn Khoa đã động viên CBGD duy trì thường xuyên và không ngừng đổi 
mới nội dung, phương pháp giảng dạy, viết giáo trình và bài giảng điện tử góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo.  

� Công đoàn khoa cũng đã tham gia cùng CQ tổ chức việc thực hiện đánh giá kiểm định 
chất lượng đào tạo theo các tiêu chuẩn đã và đang đăng ký triển khai như: tiêu chuẩn 
AUN, CDIO, ABET. 

� Động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đào tạo liên kết, đào tạo ngắn 
hạn, đào tạo theo nhu cầu xã hội, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế 
phối hợp tốt với CQ cùng cấp. 
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� Động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động KHCN như viết báo, viết bài 
cho các tạp chí ISI SCI/SCIE chuyên ngành; cùng CQ tổ chức các Hội Nghị Quốc 
Tế cũng như viết báo, viết bài tham gia các Hội thảo KHCN trong và ngoài nước. 
 

 
 

Chương trình II: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, phục 
vụ và đáp ứng yêu cầu hoàn thành sứ mạng của Trường. 

� Công đoàn khoa có cuộc họp Ban CH và Tổ trưởng CĐ sau các buổi họp của Ban 

CH Công đoàn Trường mở rộng để phổ biến và triển khai nhiệm vụ công đoàn cho 

các Tổ CĐ đồng thời đón nhận ý kiến của đoàn viên CĐ để phản ánh lại cho Khoa 

hoặc Trường và BCH Công đoàn Trường. (Biên bản được ghi chép đầy đủ vào 

quyển sổ họp của công đoàn Khoa ) 

� Đoàn viên Công đoàn Khoa tham dự các buổi học tập chính trị - báo cáo thời sự và 

các buổi họp hội nghị CNVC hằng năm với số lượng xấp xỉ hơn 75% (gần đạt so 

với chỉ tiêu của nghị quyết CĐ Khoa là 80%) do nhiều Thầy Cô bận lên lớp. 

� Cán bộ Công đoàn Khoa tham dự các buổi tập huấn do Công đoàn Trường tổ chức 

(tỉ lệ đi dự đạt chỉ tiêu 80%). 

  
 Kiểm định AUN 21/9/2015   Hội nghị ISEE (30/11/2017) 

  
Tư vấn hướng nghiệp SV 2018    Hội nghị tập huấn Công Đoàn (20/3/2018) 

Hình minh họa chương trình I 
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� CĐ tham gia cùng CQ trong việc hoàn thiện qui chế giảng dạy, NCKH, công tác 

GVCN, đóng góp ý kiến với CQ trong việc phân công giảng dạy hợp lý. 

� CĐ Khoa duy trì tốt việc tổ chức các hoạt động văn nghệ TDTT được tổ chức định 

kì trong năm như: Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Chạy việt dã, Liên hoan 

tiếng hát GV – SV. 

� Ban Nữ công của  Khoa làm việc đều tay, tổ chức tốt Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3, 

Ngày Thiếu Nhi 1/6, Tết Trung Thu và Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 26/10, 

duy trì chế độ khám sức khỏe thường niên cho nữ CB VC trong Khoa. 

� Bước đầu cùng khoa và trường áp dụng Qui Chế Chi Tiêu Nội Bộ tạo công bằng 

trong thu nhập cho CBVC trong trường. 

� Bước đầu hỗ trợ khoa và trường thực hiện di dời CSVC và GD đào tạo lên CS2 

(Linh Trung, Dĩ An). 

� Công đoàn Khoa đã tổ chức nghỉ Hè cho gần 100 ĐVCĐ và thân nhân năm học 

2015-2016 (theo ý kiến của BCN Khoa và CĐ Khoa định kì 2 hoặc 3 năm tổ chức 

chung 1 lần). 

� Công đoàn Khoa thực hiện tốt việc thăm hỏi hiếu hỉ dành cho ĐV công đoàn thể 

hiện sự quan tâm gắn kết giữa Ban CN Khoa - Ban CH CĐ cùng toàn thể CBVC - 

ĐVCĐ Khoa Đ-ĐT. Cùng BCN Khoa và BGH nhà trường tổ chức trọng thể ngày 

Nhà Giáo VN 20/11 hàng năm.  

 
Chương trình III: Vận động, tổ chức CBVC, đoàn viên công đoàn tích cực tham 

gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn của Nhà 
nước, của Ngành nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của 
Trường. 

 

   
Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/2016)  Chạy việt dã truyền thống  (22/12/2017) 

  Hình minh họa chương trình II 
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� Công đoàn khoa hỗ trợ cùng chính quyền tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm 

thành lập Khoa Đ-ĐT và Trường ĐHBK (27/10/1957 – 27/10/2017). 

� Công đoàn Khoa đóng góp cho hoạt động từ thiện dịp Tết Trung Thu và Tết Âm 

lịch cùng với đội Công tác Xã Hội của Trường. Công đoàn Khoa hổ trợ phong trào 

“Mùa Hè Xanh” của sinh viên Khoa Đ-ĐT (chi phí được ghi trong phần thu chi của 

Công đoàn Khoa), hỗ trợ cho quỹ “thiên tai và người nghèo” đều đặn hằng năm. 

� Công đoàn Khoa cùng với BCN Khoa tổ chức tốt Hội nghị CBVC Khoa hằng năm 

để ĐVCĐ Khoa đóng góp ý kiến cho BCN Khoa và Ban Giám Hiệu. 

 

Chương trình IV: Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, đổi mới sinh hoạt Công 
đoàn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức 
Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng 
Trường không ngừng phát triển. 

� Công tác phát triển đoàn viên thường xuyên được quan tâm làm tốt, thực hiện đúng 

Điều lệ Công đoàn. CBVC thuộc tất cả các diện nếu đủ tiêu chuẩn đều được vận 

động gia nhập công đoàn. 

� Công đoàn tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng và công tác phát triển 

Đảng. Các Tổ Công đoàn Khoa đã giới thiệu nhiều ĐV Công đoàn ưu tú dự lớp 

“Tìm hiểu về Đảng” do CĐ ĐH QG tổ chức và góp ý giới thiệu kết nạp Đảng cho 3 

ĐV Công đoàn trong nhiệm kỳ 2014-2018 vừa qua. 

  
Hội nghị CBVC (16/9/2015)   Lễ kỷ niệm 60 năm (27/10/2017 ) 

Hình minh họa chương trình III 
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III) Thành tích thi đua đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2018: 
 

Năm Công Đoàn Khoa Các tập thể và cá nhân 

2014 Tập thể công đoàn vững mạnh xuất 
sắc. 

Bằng khen Công đoàn Giáo dục 
VN 

Bằng khen Tổng Liên đoàn LĐVN: 01 cá 
nhân. 

Bằng khen Công đoàn ĐHQG: 1 tập thể 

2015 Tập thể công đoàn vững mạnh xuất 
sắc 

Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố: 
1 cá nhân 

Bằng khen Công đoàn Giáo dục VN: 1 tập 
thể; 2 cá nhân 

Bằng khen Công đoàn ĐHQG: 2 tập thể; 1 
cá nhân 

2016 Tập thể công đoàn vững mạnh xuất 
sắc. 

Bằng khen Công đoàn Giáo dục 
VN 

 

Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố: 
1 cá nhân 

Bằng khen Công đoàn Giáo dục VN: 1 tập 
thể; 2 cá nhân 

Bằng khen Công đoàn ĐHQG: 2 tập thể; 1 
cá nhân 

2017 Tập thể công đoàn vững mạnh xuất 
sắc. 

Bằng khen Công đoàn Giáo dục 
VN 

Bằng khen Liên đoàn Lao động Thành phố: 
1 cá nhân 

Bằng khen Công đoàn Giáo dục VN: 1 tập 
thể; 2 cá nhân 

Bằng khen Công đoàn ĐHQG: 2 tập thể; 1 
cá nhân 

 
 
 
 

 

       
Kết nạp Đảng đồng chí Trương Quang Vinh (10/2015)         Họp CĐ Khoa (23/10/2016) 

Hình minh họa chương trình IV 
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IV) Kết Luận 

Hoạt động công đoàn trong CĐ Khoa Điện-Điện Tử trong nhiệm kì vừa qua đã đạt rất 

nhiều thành tích, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết. Tuy vậy, BCH 

Công Đòan nhận thấy vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: 

-  Hoạt động của cán bộ CĐ còn chưa đều tay, một số đồng chí Tổ trưởng CĐ còn 

chưa phát huy hết vai trò, năng lực, trách nhiệm của mình, chưa đầu tư đúng mức 

cho hoạt động công đoàn. 

- Hiệu quả công tác tham gia, điều hành, giám sát chuyên môn của công đoàn bộ 

phận và tổ công đoàn còn chưa cao. Một số qui định về nếp sống văn hoá, môi 

trường sư phạm còn chưa được cán bộ, đoàn viên CĐ thực hiện đầy đủ.       

- Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của các tổ CĐ BM còn chưa duy trì thường xuyên, 

còn mang tính hình thức, thường kết hợp trong các cuộc họp đơn vị. Một số cán bộ 

công đoàn chưa thực sự tích cực trong các hoạt động do Nhà trường và Công đoàn 

tổ chức, còn vắng mặt trong các cuộc họp công đoàn Khoa. Vì vậy có những thông 

tin liên quan đến hoạt động của khoa, nhà trường, của Công đoàn chưa được phổ 

biến kịp thời đến các đoàn viên.     

Trong tinh thần không ngừng đổi mới để vươn lên, nhiệm kì sau đạt kết quả mĩ mãn hơn 

nhiệm kì trước, BCH CĐ Khoa thay mặt cho toàn thể ĐVCĐ Khoa Điện – Điện Tử xin 

hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, cùng CQ đưa Khoa Điện – Điện Tử ngày một 

vững mạnh tiến lên, tiếp tục truyền thống là một trong các lá cờ đầu của Trường ĐHBK – 

ĐHQG TPHCM. 
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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02  tháng 04  năm 2018 

 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 
 

CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ NHIỆM KỲ   2018 – 2023 
  

    I)    Đặc điểm: 
1. Triển khai Nghị quyết của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2018 -2023 
2. Triển khai Nghị quyết của Hội Nghị CBVC Khoa Điện-Điện Tử năm 2017 – 2018 và 

các năm sau. 
      
      II)   Nội dung: 

 
1) Ban CH Công đoàn cùng các Tổ trưởng CĐ họp định kỳ triển khai nhiệm vụ của công 

đoàn Trường và đón nhận ý kiến của đoàn viên CĐ để phản ánh lại cho Khoa hoặc 
Trường và BCH Công đoàn Trường. (Biên bản được ghi chép vào quyển sổ họp của 

công đoàn Khoa). 
2) Đoàn viên Công đoàn khoa tích cực tham dự các buổi học tập chính trị và báo cáo 

thời sự và các buổi họp hội nghị CNVC hằng năm. 
3) Đoàn viên Công đoàn khoa tích cực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 

tích cực trong phong trào thi đua do Đảng Ủy và Công đoàn Trường phát động. Tiếp 
tục đạt được các bằng khen của Công đoàn cấp trên.  

4) Cán bộ Công đoàn Khoa tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Công đoàn Trường tổ 
chức. 

5) Công đoàn Khoa cùng với BCN Khoa tổ chức tốt Hội nghị CBVC Khoa hằng năm để 
ĐVCĐ Khoa đóng góp ý kiến cho BCN Khoa và Ban GH Trường. 

6) Các Tổ Công đoàn Khoa làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho 
Chi bộ Khoa. 

7) Ban Nữ công tiếp tục thực hiện tốt công tác nữ công như các năm vừa qua. 
8) Đoàn viên CĐ tham gia tích cực phong trào thể thao, văn nghệ, chạy Việt Dã và cuộc 

thi tìm hiểu về Đảng CSVN và Công Đoàn Việt Nam. 
9) Công đoàn Khoa thực hiện tốt việc thăm hỏi hiếu hỹ cho ĐV công đoàn.  Công đoàn 

Khoa đóng góp cho hoạt động từ thiện và cho quỹ “thiên tai và người nghèo” hằng 
năm đầy đủ. 

10) Công đoàn Khoa tổ chức nghỉ Hè tập thể cho đoàn viên công đoàn vui chơi đông đủ. 
11) Thực hiện các đột phá để đổi mới hoạt động CĐ (thành lập CLB các CBGD nghiên 

cứu trẻ; thành lập tổ viết tin tức CĐ để viết bài cho trang WEB CĐ và trang WEB 
khoa; phát thưởng hàng năm cho các ĐVCĐ đạt thành tích cao trong NCKH và hoạt 
động CĐ). 

12) Cùng chính quyền khoa, tìm cách tạo nguồn quỹ cho hoạt động CĐ.  
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NGHỊ QUYẾT 
 

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 
NHIỆM KỲ   2018 – 2023 

 

1) Đoàn viên Công đoàn Khoa quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 và nghị quyết Đại 
hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

2) Thực hiện tốt phương hướng hoạt động của Đại hội Công đoàn 
Khoa nhiệm kỳ 2018 – 2023 và nghị quyết Hội nghị CBVC của 
khoa hàng năm. 

3) Công đoàn Khoa tiếp tục giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động 
xuất sắc và Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc và liên tục 
đạt được bằng khen như những năm vừa qua.  

4) Công đoàn Khoa tích cực giới thiệu những đoàn viên công đoàn 
ưu tú cho Chi bộ xét kết nạp Đảng theo chỉ tiêu phát triển Đảng 
của Đảng bộ Trường và Chi bộ Khoa. 

5) Đoàn viên Công đoàn tham dự các buổi sinh hoạt chính trị và 
sinh hoạt tập thể của Trường và khoa với tỉ lệ 80%. 

6) Đoàn viên công đoàn hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua 
do Trường phát động và cùng nhau đưa ra biện pháp cụ thể thực 
hiện để đạt được kết quả tốt. 

7) Tham gia đóng góp đầy đủ quỹ vì người nghèo và thiên tai và 
quỹ từ thiện các dịp Lễ Tết trong khả năng tài chính của từng 
đoàn viên công đoàn. 

8) Đoàn viên công đoàn trẻ hăng hái tham gia phong trào văn thể 
do Trường và Khoa tổ chức. 

9) UV Ban CH công đoàn Khoa và Tổ trưởng công đoàn tham dự 
đầy đủ các buổi họp BCH Công đoàn khoa mở rộng và các lớp 
tập huấn Cán bộ công đoàn do công đoàn Trường tổ chức. 

10) Cán bộ công đoàn có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng lực 
lượng kế thừa có tâm huyết với công tác công đoàn. 

11) Xây dựng thành công CLB CBGD Trẻ NCKH. 
12) Phát thưởng động viên các ĐV CĐ có thành tích nổi bật trong 

công tác Chuyên Môn (NCKH) và trong công tác phong trào. 
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Bản kiểm điểm BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014- 2018 

Trước hết Ban CH CĐ xin cám ơn Ban CN Khoa, Chi bộ khoa, Thầy Cô Tổ 

Trưởng CĐ và đoàn viên CĐ Khoa Điện – Điện Tử đã giúp đỡ cho BCH công đoàn 

hoàn thành nhiệm vụ và nghị quyết của CĐ trong nhiệm kỳ vừa qua. 

 

      BCH tự kiểm điểm đã thực hiện được 90% các nội dung của nghị quyết, còn lại 

những điều chưa thực hiện được như: 

1) Số đoàn viên dự họp hội nghị CNVC và trong việc bỏ phiếu chưa đạt được 

theo nghị quyết là 80%. 

2) Trang web công đoàn chưa phong phú và chưa thể hiện được là nơi trao 

đổi thông tin hoạt động công đoàn. 

3) Việc họp Ban CHCĐ mở rộng phần lớn chỉ khoảng 90% hiện diện (do yếu 

tố khách quan và chủ quan). 

 

Hôm nay Ban CH công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2014 – 2018 xin từ nhiệm và 

giao nhiệm vụ lại cho BCH Công đoàn mới. 

Xin chúc BCH mới nhiều sức khỏe và đạt được thành công tốt đẹp trong 

nhiệm kỳ sắp tới.  
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CÔNG ĐOÀN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ                                               
DANH SÁCH DỰ KIẾN BẦU BCH CÔNG ĐOÀN KHOA 

NHIỆM KỲ MỚI 2018 – 2023 
 

1/ Số lượng BCH CĐ Khoa mới, theo hội nghị nên duy trì là: 05 
2/ Danh sách BCH CĐ Khoa mới từ BCH cũ + ứng viên do các Tổ CĐ đề cử: (theo 

thứ tự abc) 
STT Họ tên Đơn vị 

1 Trịnh Xuân Dũng  BM Viễn thông 
2 Nguyễn Đức Hoàng BM Tự động 
3 Đặng Tuấn Khanh BM Hệ thống 
4 Huỳnh Văn Thịnh      Xưởng TT Điện tử 
5 Phạm Thị Minh Thái    BM Hệ thống 
6 Trương Quang Vinh BM Điện tử 

 
Danh sách bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn trường, nhiệm kỳ 
2018 – 2023 

(Xếp theo thứ tự abc) 
STT HỌ TÊN ĐƠN VỊ 

1  Hồ Phạm Huy  Ánh UV BCH CĐ Trường (ĐB Đương Nhiệm) 
2  Huỳnh Văn  Thịnh UV BCH CĐ Trường, BCH CĐ Khoa 

(ĐB Đương Nhiệm) 
3  Huỳnh Xuân  Cảnh Tổ Trưởng CĐ Phòng Máy Tính 
4  Đặng Thị Kim  Chi Tổ Trưởng CĐ VP Khoa 
5  Trần Minh Chương Tổ Trưởng CĐ Ban QL Mạng 
6  Trịnh Xuân Dũng Tổ Trưởng CĐ BM Viễn Thông,  

BCHCĐ Khoa  
7  Nguyễn Huỳnh  Hạc Tổ Trưởng CĐ BM Điện Tử 
8  Nguyễn Đức Hoàng Tổ Trưởng CĐ BM Tự Động  
9  Đặng Tuấn Khanh Tổ Trưởng CĐ BM Hệ Thống 
10  Nhan Hồng  Kỵ Tổ Trưởng CĐ XTT ĐT 
11  Nguyễn Thị Hồng Liên Tổ Trưởng CĐ BM Cung Cấp  
12  Nguyễn Thanh Phương Tổ Trưởng CĐ BM Cơ Sở  
13  Nguyễn Phú Quốc Tổ Trưởng CĐ XTT Điện 
14  Nguyễn Thanh Tâm Tổ Trưởng CĐ BM Thiết Bị 
15  Phạm Thị Minh Thái BCH CĐ Khoa 
16  Đỗ Hồng  Tuấn Trưởng Khoa Điện – Điện Tử 
17  Trương Quang Vinh BCH CĐ Khoa 

Số lượng ĐB Chính Thức: 14 (gồm 2 ĐB Đương Nhiệm và 12 ĐB Bầu Cử) 
Số lượng ĐB Dự Khuyết: 3 
 
 
3/ Danh sách giới thiệu vào BCH Công đoàn Trường NK 2018-2023 

1.  Huỳnh Văn Thịnh (Thạc sĩ, GV, XTTĐT ) 
2.  Trương Quang Vinh (Tiến sĩ, GV, BMĐT) 
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4/ Danh sách tổ bầu cử dự kiến: 
1.   Ngô Mạnh Dũng (PTN HTNL) Tổ Trưởng 
2.   Huỳnh Anh Hơn (XTTĐT)  Ủy viên 
3.   Ngô Thị Anh Thơ (VPK)  Ủy viên 
4.   Nguyễn Phúc Khải (BMHT) Ủy viên 
5.   Nguyễn Tấn Phát (BMVT)  Ủy viên 
  

5/ Danh sách Thư Ký đoàn 
1. Nguyễn Thanh Tâm (BMTB) 
2. Nguyễn Thanh Phương (BMCS) 

 
6/ Danh sách khen thưởng: 

a) Khen thưởng thành tích chuyên môn (NCKH) 
1. Nguyễn Văn Nhờ (PTNHTNL) 
2. Hồ Văn Khương (BMVT) 
3. Võ Ngọc Điều (BMHT) 

b) Khen thưởng thành tích hoạt động phong trào 
1. Phan Thị Thanh Bình (BMCC) 
2. Đặng Thị Kim Chi (VPK) 
3. Huỳnh Văn Thịnh (XTTĐT) 

 
 

 


