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: 07 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc phát động thi đua đợt 2 năm học 2015-2016
____________
Thực hiện kế hoạch thi đua năm học 2015-2016 của công đoàn Trường Đại học
Đồng Tháp, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp phát động thi
đua đợt 2 năm học 2015-2016 như sau:
1. Nội dung thi đua
- Tiếp tục thực hiện kỉ cương dạy học; nâng cao chất lượng bài dạy, tổ chức dạy
học nghiêm túc, đúng quy chế; tham gia viết bài cho Tạp chí khoa học Đại học Đồng
Tháp và các Hội thảo, Hội nghị của Trường và các Tạp chí khoa học chuyên ngành
trong và ngoài nước.
- Tăng cường sinh hoạt học thuật chuyên môn nhóm, tổ; Tích cực tự học tự bồi
dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tiết kiệm thời gian trong lao động; cải tiến
lề lối làm việc “nhanh, gọn, khoa học, hiệu quả”; làm tốt vai trò tham mưu cho nhà trường
và phục vụ tốt theo chức năng qui định.
- Lồng ghép chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016
vào các cuộc họp lệ hàng tháng của Chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Giỏi
việc trường – Đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”;
phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2014-2015, đăng ký mới và
xây dựng đề cương, triển khai nghiên cứu các đề tài năm học 2015- 2016.
- Tập trung vào chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020.
- Đóng góp tích cực cho các cuộc vận động mang tính xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường, các phong trào của các Đoàn thể.
2. Thời gian tổ chức đợt thi đua: Từ ngày 15/ 2/ 2016 đến 31/ 5 /2016
3. Tổ chức thực hiện, tổng kết và khen thưởng
Các tổ công đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với trưởng đơn vị tích cực triển khai
các nội dung thi đua trong đơn vị. Kết thúc đợt thi đua, các tổ công đoàn trực thuộc tổng
kết đánh giá kết quả thi đua của đơn vị, gửi báo cáo và đề nghị khen thưởng về Ban Chấp
hành công đoàn (gửi trực tiếp cho đồng chí Trần Văn Luận – Văn phòng Đảng Đoàn),
trước ngày 21/5/2016.

Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các đơn vị vận động công đoàn viên tham gia đợt
thi đua với thành tích hiệu quả cao nhất./.
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