
    CĐBP KHOA LÂM NGHIỆP         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

KHOA LÂM NGHIỆP, NĂM 2017-2018 

 

Thời gian Công việc ĐG KQ 

Tháng 

10/2017 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Xây dựng dự thảo quy chế trong CĐ, Gian hàng. 

3, Lập kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 

4, Thông báo tham dự đại hội CĐ nhà trường 

5, Thông báo và hoàn thiện hồ sơ KNĐ cho Q/c Tạ Ngọc Thảo 

6, Tổng kết bóng chuyền hơi cho 2 đội Nam, Nam nữ 

 

 

Tháng 

11/2017 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục hoàn thiện xin nghị quyết CĐ nhà trường, Thẩm tra lý 

lịch về hồ sơ kết nạp Đảng cho quần chúng Tạ Ngọc Thảo 

3, Thông qua dự thảo quy chế trong CĐ, Gian hàng 

4, Chi trả vốn xây dựng gian hàng theo kế hoạch 

5, Kết hợp BCN khoa triển khai hoạt động chào mừng ngày 

20/11/2017 (Chúc mừng cựu giáo chức, liên hoan 20/11). 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

 

Tháng 

12/2017 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Đề nghị xét kết nạp Đảng cho quần chúng Tạ Ngọc Thảo 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

 

Tháng 

1/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tổ chức liên hoan tất niên 2017 CBGV, dâu, dể khoa LN 

3, Lập kế hoạch du xuân 2018 sau buổi gặp mặt đầu xuân. 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

 

Tháng 

2/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Kết hợp BCN khoa thực hiện KH nghỉ tết nguyên đán (16/2/18)  

3, Tổ chức gặp mặt đầu xuân và tổ chức đi du xuân năm 2018 cho 

 



cán bộ Khoa LN  

4, Đăng ký đi tham quan, dâng hương cho nữ CĐ khoa LN theo kế 

hoạch của nhà trường 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

3/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tổ chức 8/3 cho chị em phụ nữ khoa LN 

3, Thu tiền gian hàng năm 2018 và trả vốn theo kế hoạch 

4, Lập kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh NH 2018 của khoa 

lâm nghiệp 

5, Lên kế hoạch liên hoan chia tay cho cán bộ nghỉ hưu 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

 

Tháng 

4/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Triển khai NQ công đoàn quý 2 năm 2018 đến các công đoàn 

viên trong khoa 

3, Thông báo xây dựng kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên 

trong cơ chế tự chủ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi công đoàn 

viên. Tập trung vào các giải pháp hoạt động tạo thu nhập. 

4, Kết hợp BCN khoa, bộ môn lên kế hoạch sử dụng đất đai 3 ha mô 

hình và đất được giao trên Phia Đén đảm bảo điểu kiện cho sinh 

viên học tập và từng bước thực hiện các hoạt động tạo thu nhập từ 

mô hình sản xuất 

5, CĐV triển  khai công tác tuyển sinh, tuyên truyền theo định mức 

đã được phân công 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Nghỉ lễ theo kế hoạch 

8, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

……………………………………………………………………… 

 

 



Tháng 

5/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Kiểm tra kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên trong điều 

kiện tự chủ. Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, 

các HĐ chuyên môn…. 

3, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018 

4, Cùng BCN khoa thành lập nhóm NCKH, đề xuất các ý tưởng 

nghiên cứu các cấp. 

5, Tổ chức 1/6 cho con em đạt thành tích của CĐV khoa LN 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

……………………………………………………………………… 

 

Tháng 

6/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018 

3, Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, các HĐ 

chuyên môn 

4, Lập kế hoạch nghỉ hè cho CBCNV khoa LN 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

6, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

……………………………………………………………………… 

 

Tháng 

7/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thông báo, triển khai NQ Công đoàn quý 3/2017 

3, Tuyển sinh năm học mới 2018 

4, Bình xét thi đua năm học 2017-2018 

5, Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, các HĐ 

chuyên môn 

6, Triển khai nghỉ mát cho CBCNV khoa LN 

7, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

8, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

                                                                      Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10  năm 2017 

  BCH CÔNG ĐOÀN KHOA LÂM NGHIỆP 

 

 

 



    CĐBP KHOA LÂM NGHIỆP         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

KHOA LÂM NGHIỆP, NĂM 2018-2019 

 

Thời gian Công việc ĐG KQ 

Tháng 

8/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tham gia công tác tuyển sinh của khoa và nhà trường 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

9/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Chi trả vốn xây dựng gian hàng theo kế hoạch 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

10/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

3, Tổ chức 20/10 cho chị em phụ nữ 

 

Tháng 

11/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tổ chức  20/11 cho CBCNV khoa Lâm Nghiệp 

3, Chúc mừng cựu giáo chức nhân ngày 20/11 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

12/2018 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

1/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Lên kế hoạch du xuân cho CBCNV khoa LN 

3, Lập kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh NH 2019 của khoa 

lâm nghiệp 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

2/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Triển khai NQ công đoàn quý 1 năm 2019 đến các công đoàn 

viên trong khoa 

3, Thông báo xây dựng kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên 

trong cơ chế tự chủ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi công đoàn 

viên. Tập trung vào các giải pháp hoạt động tạo thu nhập. 

4, CĐV triển khai công tác tuyển sinh, tuyên truyền theo định mức 

đã được phân công 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Nghỉ lễ theo kế hoạch 

8, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 



Tháng 

3/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Kiểm tra kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên trong điều 

kiện tự chủ. Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, 

các HĐ chuyên môn…. 

3, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2019 

4, Cùng BCN khoa thành lập nhóm NCKH, đề xuất các ý tưởng 

nghiên cứu các cấp. 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

6, Tổ chức 8/3 cho chị em phụ nữ 

7, Ký kết gia hạn hợp đồng gian hàng 

 

Tháng 

4/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2019 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

4, Các công việc chuyên môn, công việc khác:  

5; Nghỉ lễ theo kế hoạch (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5) 

 

Tháng 

5/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tuyển sinh năm học mới 2018 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

4, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 

Tháng 

6/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2018 

3, Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, các HĐ 

chuyên môn 

4, Lập kế hoạch nghỉ hè cho CBCNV khoa LN 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

6, Các công việc chuyên môn, công việc khác… 

 

Tháng 

7/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thông báo, triển khai NQ Công đoàn quý …/2019 

3, Tuyển sinh năm học mới 2019 

4, Bình xét thi đua năm học 2018-2019 

5, Triển khai nghỉ mát cho CBCNV khoa LN 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 

 

                                                                      Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7  năm 2018 

  BCH CÔNG ĐOÀN KHOA LÂM NGHIỆP 

 

 

 

 

 



    CĐBP KHOA LÂM NGHIỆP         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

KHOA LÂM NGHIỆP, NĂM 2019-2020 

 

Thời gian Công việc ĐG KQ 

Tháng 

8/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tham gia công tác tuyển sinh của khoa và nhà trường 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

9/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Chi trả vốn xây dựng gian hàng theo kế hoạch 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

10/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

3, Tổ chức 20/10 cho chị em phụ nữ 

 

Tháng 

11/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tổ chức  20/11 cho CBCNV khoa Lâm Nghiệp 

3, Chúc mừng cựu giáo chức nhân ngày 20/11 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

12/2019 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

1/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Lên kế hoạch du xuân cho CBCNV khoa LN 

3, Lập kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh NH 2020 của khoa 

lâm nghiệp 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

 

Tháng 

2/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Triển khai NQ công đoàn quý 1 năm 2020 đến các công đoàn 

viên trong khoa 

3, Thông báo xây dựng kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên 

trong cơ chế tự chủ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi công đoàn 

viên. Tập trung vào các giải pháp hoạt động tạo thu nhập. 

4, CĐV triển khai công tác tuyển sinh, tuyên truyền theo định mức 

đã được phân công 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Nghỉ lễ theo kế hoạch 

8, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 



Tháng 

3/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Kiểm tra kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên trong điều 

kiện tự chủ. Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, 

các HĐ chuyên môn…. 

3, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2020 

4, Cùng BCN khoa thành lập nhóm NCKH, đề xuất các ý tưởng 

nghiên cứu các cấp. 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

6, Tổ chức 8/3 cho chị em phụ nữ 

7, Ký kết gia hạn hợp đồng gian hàng 

 

Tháng 

4/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2020 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

4, Các công việc chuyên môn, công việc khác:  

5; Nghỉ lễ theo kế hoạch (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5) 

 

Tháng 

5/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tuyển sinh năm học mới 2020 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

4, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 

Tháng 

6/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2019 

3, Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, các HĐ 

chuyên môn 

4, Lập kế hoạch nghỉ hè cho CBCNV khoa LN 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

6, Các công việc chuyên môn, công việc khác… 

 

Tháng 

7/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thông báo, triển khai NQ Công đoàn quý …/20… 

3, Tuyển sinh năm học mới 2020 

4, Bình xét thi đua năm học 2019-2020 

5, Triển khai nghỉ mát cho CBCNV khoa LN 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 

 

                                                                      Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7  năm 2019 

  BCH CÔNG ĐOÀN KHOA LÂM NGHIỆP 

 

 

 

 

 



    CĐBP KHOA LÂM NGHIỆP         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

KHOA LÂM NGHIỆP, NĂM 2020-2021 

 

Thời gian Công việc 

Tháng 

8/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tham gia công tác tuyển sinh của khoa và nhà trường 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

Tháng 

9/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Chi trả vốn xây dựng gian hàng theo kế hoạch 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

Tháng 

10/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

3, Tổ chức 20/10 cho chị em phụ nữ 

Tháng 

11/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tổ chức  20/11 cho CBCNV khoa Lâm Nghiệp 

3, Chúc mừng cựu giáo chức nhân ngày 20/11 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

Tháng 

12/2020 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

Tháng 

1/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Lên kế hoạch du xuân cho CBCNV khoa LN 

3, Lập kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh NH 2021 của khoa lâm nghiệp 

4, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

Tháng 

2/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Triển khai NQ công đoàn quý 1 năm 2021 đến các công đoàn viên trong khoa 

3, Thông báo xây dựng kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên trong cơ chế tự 

chủ nhằm phát huy thế mạnh của mỗi công đoàn viên. Tập trung vào các giải 

pháp hoạt động tạo thu nhập. 

4, CĐV triển khai công tác tuyển sinh, tuyên truyền theo định mức đã được phân 

công 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Nghỉ lễ theo kế hoạch 

8, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 



Tháng 

3/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Kiểm tra kế hoạch cá nhân của các công đoàn viên trong điều kiện tự chủ. 

Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, các HĐ chuyên môn…. 

3, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2021 

4, Cùng BCN khoa thành lập nhóm NCKH, đề xuất các ý tưởng nghiên cứu các 

cấp. 

5, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

6, Tổ chức 8/3 cho chị em phụ nữ 

7, Ký kết gia hạn hợp đồng gian hàng 

Tháng 

4/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2021 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

4, Các công việc chuyên môn, công việc khác:  

5; Nghỉ lễ theo kế hoạch (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5) 

6, Chung tay phòng chống dịch bệnh COVID 19 

Tháng 

5/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tuyển sinh năm học mới 2021 

3, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

4, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

Tháng 

6/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Tiếp tục công tác tuyển sinh các hệ đào tạo năm 2021 

3, Khuyến khích các CĐV làm NCKH, mô hình sản xuất, các HĐ chuyên môn 

4, Lập kế hoạch nghỉ hè cho CBCNV khoa LN 

5, Bình xét thi đua năm học 2020-2021 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Các công việc chuyên môn, công việc khác… 

Tháng 

7/2021 

1, Thực hiện hoạt động theo chỉ đạo của BCN khoa, CĐ nhà trường 

2, Thông báo, triển khai NQ Công đoàn quý 2/2021 

3, Tuyển sinh năm học mới 2021 

5, Triển khai nghỉ mát cho CBCNV khoa LN 

6, Thăm hỏi, động viên hiếu, hỉ, đột xuất (nếu có) 

7, Các công việc chuyên môn, công việc khác…. 

 

                                                          

  BCH CÔNG ĐOÀN KHOA LÂM NGHIỆP 

 

 


