THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ
BCH ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP
***
Số : 43 CV/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cần Thơ, ngày 24 tháng 6 năm 2020

“V/v tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ đoàn
và đoàn viên nhiệm kỳ 2017 - 2022”

Kính gởi : Lãnh đạo các doanh nghiệp;
BCH các cơ sở đoàn trực thuộc.
Căn cứ công văn công văn số 605-CV/TĐTN-TCKT ngày 20/11/2018 của
Ban Thƣờng vụ Thành Đoàn Cần Thơ về việc cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ đoàn
và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2017 - 2022;
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Thành Đoàn Cần Thơ về
việc tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu Nosa; Ban Thƣờng vụ Đoàn khối Doanh
nghiệp TP Cần Thơ đề nghị các đồng chí là Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đoàn khối,
Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối, các đồng chí Bí thƣ, Phó Bí thƣ các đơn vị và
toàn thể đoàn viên trong khối tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu, cụ thể nhƣ sau:
1. Các bước cập nhật cơ sở dữ liệu
- Bƣớc 1: Từ máy vi tính hoặc điện thoại di động thông minh
(smartphone) đăng nhập đƣờng link: m.me/197599867569788, sẽ mở liên kết
phần mềm Messenger (nếu chƣa đăng nhập thì đăng nhập Messenger bằng tài
khoản facebook); hoặc từ phần mềm Messenger chọn tìm kiếm nhập “Nosa-vn”
chọn tên hiển thị đầu tiên.
- Bƣớc 2: Click chọn vào ô “Bắt đầu” ở phía bên dƣới của khung màn
hình;
- Bƣớc 3: Click chọn vào ô “Cán bộ Đoàn/Hội”ở phía bên dƣới của khung
màn hình;
- Bƣớc 4: Click chọn vào dòng “Điểm danh” xuất hiện trong khung màn
hình sẽ xuất hiện 01 cửa sổ mới;
- Bƣớc 5: Điền chính xác các thông tin cá nhân vào cửa sổ mới xuất hiện
trên màn hình ở bƣớc 4 (lưu ý đối với nội dung “Bạn có phải là cán bộ Đoàn
kiêm nhiệm không tất cả trả lời là “có”), sau khi điền đầy đủ tất cả các thông tin
click chọn vào ô “Kết thúc”;
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- Bƣớc 6: Xác nhận lại thông tin lần nữa nếu thấy đúng click chọn
“Chuẩn”, hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu.
* Thời gian cập nhật: trƣớc ngày 15/7/2020.
Ban Thƣờng vụ Đoàn khối đề nghị tất cả các đồng chí là cán bộ đoàn,
đoàn viên nếu chƣa cập nhật cơ sở dữ liệu thì nhanh chóng cập nhật theo đúng
sự chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ Thành Đoàn Cần Thơ ./.
Nơi nhận :

TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƢ

- Nhƣ kính gởi
- Lƣu VP.

Trần Văn Thống

