CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số: 21/TB-CĐĐHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp ngày 20 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tham gia xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn – Hỗ trợ nhà giáo và
người lao động trong ngành giáo dục” giai đoạn 2013-2018
___________________
Thực hiện công văn số 91/CĐN ngày 31/3/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn
Giáo dục Việt Nam về việc tham gia xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ nhà giáo
và người lao động trong ngành giáo dục giai đoạn 2013-2018. Nay Ban Chấp hành công
đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp thông báo như sau:
1. Đối tượng và cách tính mức đóng góp
- Đối tượng đóng góp: Toàn thể cán bộ, viên chức và nhân viên (kể cả hợp đồng
lao động) đóng góp 01 ngày lương cơ bản.
- Cách tính mức đóng góp của mỗi người:
Lương cơ bản trong 1 tháng
30 ngày
2. Hình thức đóng góp
- Phòng Kế hoạch – Tài chính của trường sẽ trích khoản đóng góp của mỗi người
từ lương tháng 5 năm 2015 trước khi chuyển tiền lương vào tài khoản ATM.
- Nộp số tiền đóng góp về Ban Chấp hành công đoàn Giáo dục Việt Nam; số tài
khoản: 102 010 000 912 914 – Ngân hàng công thương Đống Đa, Hà Nội.
Đây là cuộc vận động đóng góp của toàn ngành, tất cả các đơn vị trực thuộc đều
phải tham gia, rất mong nhận được sự đồng tình đóng góp của tất cả công đoàn viên.
Ban Chấp hành công đoàn thông báo để cán bộ, viên chức và nhân viên trong trường
thực hiện nghĩa vụ đóng góp này./.
Nơi nhận:
- CĐGDVN (để b/c);
- LĐLĐ ĐT(để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Phòng KH-TC (để thực hiện);
- Các đơn vị (để biết);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.
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