CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
________________________
Thiết thực chào mừng Ngày Quốc Phụ nữ (8/3) và 1975 năm Ngày khởi nghĩa
Hai Bà Trưng, đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nay Ban Chấp
hành công đoàn thông báo về việc tổ chức một số hoạt động như sau:
1. Tuyên truyền: Ban Tuyên giáo – Nữ công lên loa phát thanh về ý nghĩa của
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
2. Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Cân bằng giữa công việc và gia đình” do
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn tâm lý học Trường Đại học Sư
phạm thành phố Hồ Chí Minh trình bày.
- Thời gian, địa điểm: 9h 45 – 11h 30 ngày 07/03/2015 tại Giảng đường 1.
- Đối tượng tham dự:
+ Tất cả nữ cán bộ, viên chức và nhân viên (CBVCNV) không có lịch học tập,
công tác và giảng dạy đều phải tham dự và Ít nhất 30% nam CBVCNV của các tổ công
đoàn, khuyến khích tất cả nam CBVCNV có quan tâm tham dự.
- Các tổ công đoàn lập danh sách tham dự gửi về Ban Chấp hành công đoàn
trước 11h ngày 6/03/2015 (gửi qua Egov cho đ/c Trần Văn Luận).
3. Tặng quà 8/3 cho nữ cán bộ, giảng viên và nhân viên: nhận quà tại giảng
đường 1, lúc 9h 30 ngày 07/03.
4. Ban Nữ công tham gia giao lưu ẩm thực các món ăn từ Sen trong CNVCLĐ
tỉnh Đồng Tháp do Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 04/03/2015
(Đoàn gồm 6 người theo QĐ số: 01/QĐ-CĐĐHĐT ngày 03/03/2015 của Chủ tịch CĐ)
Đề nghị tất cả các Tổ công đoàn nghiêm túc triển khai nội dung thông báo này
đến tất cả công đoàn viên để được biết và tham gia./.

Nơi nhận:
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