
HỌP MẶT KỶ NIỆM  

93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT 

NAM (28/7/1929 – 28/7/2022) 

Sáng 27/7, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 

(CTD) tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 

28/7/2022). Buổi lễ có sự tham dự của đ/c Trần Ngọc Cường – Bí thư Chi bộ, Hiệu 

trưởng nhà trường, đ/c Lê Thị Ngọc Thuần – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng 

nhà trường, đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch CĐCS cùng toàn thể đoàn viên 

công đoàn CTD. 

Đây là hoạt động thiết thực do CĐCS nhà trường tổ chức nhằm ôn lại lịch 

sử, truyền thống của tổ chức Công đoàn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và 

người lao động đang công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức. 

 

Đ/c Trần Ngọc Cường – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường - trao khen 

thưởng cho các Tổ Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 -2022 

 



 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch CĐCS CTD trao khen thưởng cho 

CĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 -2022. 

Nhân dịp này, CĐCS cũng tổ chức khen thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân là 

công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021 -

2022; Tổ chức trao danh sách công đoàn viên ưu tú năm 2022 cho Chi bộ để xem 

xét kết nạp Đảng; xét và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2022 cho 02 

con công đoàn viên của nhà trường với tổng số tiền 1.500.000 đồng. 



 

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch CĐCS CTD danh sách công đoàn 

viên ưu tú cho Đ/c Trần Ngọc Cường - Bí thư Chi bộ 

 

Đ/c Bùi Đăng Linh - Phó Hiệu trưởng, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh 

(CĐV thay mặt các bé nhận học bổng) 



Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Trần Ngọc Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng 

nhà trường chúc mừng tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và CĐCS CTD nói 

riêng nhân kỷ niệm 93 năm thành lập, đồng thời gửi lời cám ơn đến các cán bộ 

công đoàn của nhà trường đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 

qua và mong CĐCS CTDC sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đã được trong 

thời gian tới. 

 

 


