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THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 
VIỆT NAM VÀ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM và Hội nghị Ban Thường 

vụ Công đoàn ĐHQG-HCM mở rộng ngày 03/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động chào 

mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-

20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM 

thông báo cụ thể kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày 20/10 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU 

- Tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930-20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong 

trào về giới trong nữ CNVC-LĐ. 

- Tạo không khí giao lưu, đoàn kết, thân thiện giữa các Công đoàn viên trong toàn 

Đại học Quốc gia Tp.HCM, đồng thời cũng đảm bảo quy định tiếp tục thực hiện công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM. 

1.1. Tham gia hoạt động của Liên đoàn Lao động Tp.HCM tổ chức 

Tham gia các khoá tập huấn, truyền thông, các hoạt động các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao, ... do Ban Nữ công, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động 

thành phố, Cung Văn hóa Lao động Thành phố… tổ chức nhằm phục vụ đời sống tinh 

thần cho đội ngũ nữ CBVC-LĐ trên địa bàn. 

 1.2. Hoạt động Ban  Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM. 

1. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ khó khăn ở các vùng huyện đảo 

Dự kiến Ban Nữ công ĐHQG-HCM sẽ phối hợp với một đơn vị bên ngoài ĐHQG-

HCM tổ chức thăm viếng, kết hợp tặng quà cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

(có kế hoạch riêng). 

 

 



2. Hội thi Nấu ăn Online 

Ban Nữ công phát động cuộc thi nấu ăn trực tuyến trong toàn ĐHQG-HCM, tôn 

vinh những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị của các Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên 

ĐHQG-HCM trong việc chuẩn bị bữa ăn gia đình, bữa tiệc đãi khách…  

- Tên cuộc thi: Cuộc thi clip nấu ăn chủ đề “NÀO CÙNG VÀO BẾP” 

- Đối tượng dự thi: Tất cả Cán bộ/gia đình Cán bộ, Viên chức, Người lao 

động, Đoàn viên công đoàn (CBVC-NLĐ, ĐVCĐ) trong diện biên chế và hợp 

đồng của các đơn vị thành viên, trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

- Thông tin thể lệ: 

+ Mỗi đơn vị đăng ký từ 01 đến 03 đội thi (6 CĐCS trường thành viên có thể 

nhiều hơn); mỗi đội gồm 1-2 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên của 

đơn vị và thành viên còn lại có thể là  cùng đơn vị/khác đơn vị hoặc là người 

thân trong gia đình.  

+  Mỗi đội có 1 sản phẩm clip dự thi. 

+ Mỗi clip dự thi bao gồm nội dung: nguyên liệu chuẩn bị, cách thức, quy 

trình, ý nghĩa … để chế biến một món ăn trong bữa cơm gia đình hàng 

ngày, hoặc món ăn đãi tiệc, hoặc món ăn đặc trưng của một vùng miền ở Việt 

Nam (Bánh canh Trảng Bàng, mì Quảng, bún mắm Châu Đốc, bún chả Hà 

Nội,…), … 

+ Mỗi clip có thời lượng từ 3-5 phút. 

+ Thời gian nộp clip về Ban Tổ chức: Bắt đầu nhận clip dự thi từ ngày 

22/9/2020 đến 16g00 ngày 14/10/2020 (thứ tư). Kết quả sẽ công bố trước 

ngày 20/10/2020. 

+ Địa chỉ nhận clip dự thi: congdoan@vnuhcm.edu.vn  

Ban Tổ chức sẽ phản hồi xác nhận khi nhận được clip gửi dự thi. 

- Thành phần Ban tổ chức: 

+ Đ/c Lâm Tường Thoại - Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM: Trưởng ban; 

+ Đ/c Dương Thị Bích Huệ: UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Trưởng ban Nữcông 

Công đoàn ĐHQG-HCM:  Phó Trưởng ban; 

+ Đ/c Nguyễn Phương Nhã: UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Phó Trưởng ban Nữ 

công Công đoàn ĐHQG-HCM: Ủy viên;  

+ Đ/c Ngô Mỹ Hương - UVBTV, Chánh Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM: Ủy 

viên; 



+ Đ/c Phan Thị Hải - Chuyên viên Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên. 

- Thành phần Ban giám khảo: 

+ Các Chuyên gia ẩm thực; 

+ Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM; 

+ Đại diện Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Thang điểm Ban Giám khảo (tối đa 100 đ) 

 

- Cơ cấu giải thưởng: 

+ 01 Giải Nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 3.000.000 

đồng , biểu trưng cuộc thi 

+ 01 Giải Nhì: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 1.500.000 

đồng, biểu trưng cuộc thi 

+ 02 Giải Ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 700.000 đồng và 

biểu trưng cuộc thi 

+ 03 Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 

300.000 đồng và biểu trưng cuộc thi 

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ sử dụng những ảnh, clip đạt giải đăng tải trên website 

của Công đoàn ĐHQG-HCM, bản tin ĐHQG-HCM, ... 

 

STT NỘI DUNG SỐ ĐIỂM TỐI ĐA (đ) 

1. Nguyên liệu tươi ngon; Giá trị và sự cân đối dinh 

dưỡng của món ăn 

05 

2. Khâu chế biến đảm bảo vệ sinh thực phẩm (bao 

tay, dụng cụ chứa…); Đảm bảo vệ sinh khu vực 

chế biến, An toàn, Phòng chống cháy nổ 

05 

3. Đảm bảo thời gian thi 05 

4. Món ăn đặc trưng vùng miền 05 

5. Tính ứng dụng, áp dụng 05 

6. Tính sáng tạo 05 

7.  Món ăn trang trí đẹp, hài hòa 20 

8. Thuyết trình cách thức thực hiện, ý nghĩa của 

món ăn  

50 

 TỔNG CỘNG  100 



2. Đối với các Công đoàn Cơ sở 

- Tham gia các hoạt động chung của Công đoàn ĐHQG –HCM. 

- Căn cứ tình hình thực tiễn đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) 

và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam,và biểu dương những CBVC-NLĐ nữ tiêu 

biểu phù hợp với đơn vị. Riêng sơ kết 1 năm hoạt động “Giỏi việc trường – 

Đảm việc nhà” sẽ có thông báo riêng.  

- Tham dự vào các hoạt động do LĐLĐ TP và Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức; 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình CBVC-NLĐ nữ có hoàn 

cảnh khó khăn... 

Trên đây là Thông báo tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, đề nghị 

các Công đoàn cơ sở tùy tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện, đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu của kế hoạch, báo cáo kết 

quả hoạt động về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 23/10/2020 để 

tổng hợp báo cáo về Liên đoàn Lao động Tp.HCM. 

Ghi chú: Các đơn vị có thể phối hợp nhau để tổ chức hoạt động này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ; 
- Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM; 
- BNC LĐLĐ TP; 
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP. 

            
 

 

 

                                                                  
 
 


