CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các hoạt động công đoàn trong tháng 11/2014
Căn cứ kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 của công đoàn cơ sở
Trường Đại học Đồng Tháp;
Nay Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp thông báo dự
kiến trong tháng 11/2014 sẽ tổ chức một số hoạt động như sau:
1. Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm cán bộ giảng viên trẻ lần 2 năm 2014.
- Thời gian: 19h ngày 06/11/2014
- Địa điểm: Giảng đường 1
- Thành phần: công chức, viên chức trẻ Trường Đại học Đồng Tháp, khuyến
khích những viên chức có quan tâm đến nội dung tọa đàm.
2. Hoạt động thể thao
2.1. Giải Bóng chuyền nam các khu tập thể Trường Đại học Đồng Tháp
- Thời gian: 7h ngày 08/11/2014
- Địa điểm: Khu C – Trường ĐH Đồng Tháp
- Thành phần: Dự kiến gồm 4 đội từ các khu tập thể CBGV.
2.2. Giao lưu bóng đá với một số đơn vị trong tỉnh Đồng Tháp “Chào mừng
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”
* Với Ngân hàng Viettinbank chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
- Thời gian: Lúc 16 giờ 00, ngày 7 tháng 11 năm 2014
- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trường ĐHĐT
- Thành phần: Đội tuyển bóng đá nam Công đoàn trường
* Với nữ cán bộ công chức Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
- Thời gian: Lúc 17 giờ 00, ngày 19 tháng 11 năm 2014.
- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo trường ĐHĐT (Sân bóng số 2)
- Thành phần: CLB bóng đá nữ Công đoàn Trường ĐHĐT.

3. Giao lưu thể thao và học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với
Trường Đại học Sài Gòn và Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 4
- Thời gian: 14, 15/11/2014
- Thành phần: BCHCĐ, một số công đoàn viên của các CLB bóng đá, cầu lông
bóng bàn.
4. Tham gia họp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Thực hiện theo kế hoạch số 437/KH-ĐHĐT ngày 28/10/2014 của Nhà trường.
5. Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật
Việt Nam
- Thời gian: Dự kiến 24 đến 29/11/2014
- Địa điểm: Giảng đường 1
Ban Thường vụ công đoàn thông báo để tất cả các tổ công đoàn được biết và
chuẩn bị lập kế hoạch tham gia đầy đủ các hoạt động trên./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (b/c);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.
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