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Đồng Tháp, ngày 31 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về tấm gương điển hình
trong phòng, chống bạo lực gia đình
_______________
Căn cứ công văn số 3862/BGDĐT – CTHSSV ngày 09/8/2016 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong
phòng chống bạo lực gia đình;
Nay Ban Thường vụ Công đoàn thông báo triển khai cụ thể như sau:
1. Các đơn vị trực thuộc hưởng ứng, triển khai và phát động rộng rãi đến toàn thể
viên chức, nhân viên trong đơn vị tham gia cuộc thi.
2. Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục có cập nhật thường xuyên thông tin
của cuộc thi, tham gia viết bài đưa tin, tuyên truyền về cuộc thi.
3. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử:
bvhttdl.gov.vn và trang htt://cinet.vn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tạp chí Gia
đình và Trẻ em và các trang thông tin điện tử: giadinhvatreem.vn; treem.gov.vn
Các trường hợp tham gia viết bài đề nghị cá nhân gửi thêm 1 bản file mềm về
Công đoàn trường để làm hồ sơ lưu (gửi trực tiếp qua Egov cho chuyên viên Trần Văn
Luận – Văn phòng Đảng Đoàn). Đề nghị các tổ công đoàn trực thuộc triển khai nội dung
thông báo này đến công đoàn viên./.
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