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THÔNG BÁO
Về việc báo cáo chuyên đề bình đẳng giới
_____________
Thực hiện kế hoạch hoạt động của năm học 2013-2014 và nội dung kế hoạch
triển khai thực hiện đề án 343 Phụ nữ về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức
phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công đoàn tổ chức báo
cáo chuyên đề cho sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên, nội dung cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham dự
- Bí thư Chi đoàn các lớp sinh viên.
- Cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường.
- Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, tổ trưởng công đoàn.
- Lưu ý: các tổ công đoàn cử công đoàn viên đến dự buổi báo cáo, số lượng
phân bổ như sau: mỗi đơn vị cứ có 4 người thì cử 1 người đi dự (tỷ lệ ¼).
2. Báo cáo viên: Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng Tháp
3. Nội dung:
- Báo cáo nhanh về công tác bình đẳng giới.
- Những phẩm chất của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
4. Thời gian:14h ngày 10/05/2014
5. Địa điểm: Giảng đường 1
6. Phân công nhiệm vụ
* Đoàn Thanh niên
- Thông báo cử sinh viên đi dự theo đúng đối tượng.
- Gửi danh sách sinh viên đi dự về Ban Chấp hành công đoàn.
* Ban Nữ công
- Tuyên truyền lên Loa phát thanh về buổi báo cáo.
- Ổn định trật tự và quản lý chung buổi báo cáo.
* Các tổ công đoàn trực thuộc
- Lập danh sách công đoàn viên đi dự (theo tỷ lệ ¼) gửi danh sách về chuyên
viên Trần Văn Luận – Hạn cuối nhận danh sách là ngày 05/05/2014.

Ban Chấp hành công đoàn thông báo để các tổ công đoàn, các đơn vị trong
trường được biết và thực hiện theo tinh thần thông báo này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (để báo cáo);
- Đoàn TN (phối hợp);
- Các tổ CĐTT (để thực hiện);
- Các đơn vị (qua egov);
- Lưu: VTCĐ.
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