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Số: 09 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v đóng góp Quỹ xây dựng “Mái ấm công đoàn”của tỉnh Đồng Tháp
____________________
Thực hiện công văn số: 1360/LĐLĐ ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Liên đoàn
Lao động tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn”
năm 2016. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, Ban Thường vụ
Công đoàn trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên việc đóng góp
ủng hộ như sau:
1. Đối tượng: Cán bộ, viên chức, nhân viên của trường (kể cả hợp đồng lao động).
2. Mức đóng góp: 60.000 đồng/người (cho cả năm 2016).
3. Hình thức đóng góp: Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách để trích thu
đóng góp từ lương của tháng 3/2016 trước khi chuyển tiền lương vào tài khoản thẻ ATM
của từng người.
4. Công đoàn sẽ nộp đóng góp về Quỹ “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao
động tỉnh Đồng Tháp.
Đây là một chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ cho công nhân viên chức lao
động khó khăn về nhà ở của tỉnh Đồng Tháp, hàng năm Trường Đại học Đồng Tháp đều
thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp này, rất mong nhận được sự đồng tình của cán bộ, viên
chức và nhân viên./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- TCĐTT (thực hiện);
- Egov;
- Lưu: VTCĐ.
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