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: 16 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tổng kết thi đua đợt 2 và năm học 2015-2016
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp hướng dẫn các tổ công
đoàn trực thuộc tổng kết thi đua đợt 2 và năm học 2015-2016 như sau:
1. Các tổ công đoàn thực hiện tự đánh giá theo nội dung Thông báo số 13/TBUBKT ngày 12/5/2016 của Ủy ban kiểm tra công đoàn trường.
2. Thời gian tổng kết: đến ngày 31/5/2016
3. Hồ sơ nộp về gồm:
- Thang điểm tự đánh giá của đơn vị; báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn;
biên bản họp tổ công đoàn (theo mẫu gửi kèm).
- Hồ sơ có chữ ký của tổ trưởng công đoàn nộp về cho đồng chí Trần Văn Luận
và gửi kèm file mềm qua egov nội bộ.
* Lưu ý:
- Danh sách đề xuất khen thưởng gồm: đợt 2, Giỏi việc trường - Đảm việc nhà
và năm học 2015-2016.
- Cá nhân đề xuất khen thưởng cả năm phải có tên trong danh sách khen thưởng
thi đua đợt 1 hoặc đợt 2; Số lượng không vượt quá 10% trên tổng số công đoàn viên
của đơn vị, riêng các tổ công đoàn ghép, mỗi đơn vị sẽ được đề nghị khen 1 cá nhân.
- Các đồng chí là cán bộ công đoàn sẽ do Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng xét
khen thưởng, đề nghị các đơn vị không đề xuất khen trong báo cáo.
Đề nghị các tổ trưởng công đoàn chỉ đạo đơn vị mình thực hiện công việc tổng
kết nêu trên kịp thời theo tinh thần thông báo này./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- TCĐTT (thực hiện);
- Egov;
- Lưu: VTCĐ.
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