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: 04 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 2 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thi Phụ nữ với gia đình năm 2017
____________
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CĐĐHĐT-BNC ngày 21/02/2017 của Ban Tuyên
giáo Nữ công Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp;
Nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017, Ban Tuyên Giáo Nữ
công Công đoàn lập kế hoạch tổ chức Hội thi “Phụ nữ với gia đình”, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia: Nữ viên chức, nhân viên Trường Đại học Đồng Tháp và
các bé ở các nhóm tuổi: mẫu giáo, tiểu học
2. Nội dung thi: Mẹ và bé đăng ký thành một cặp thi, và trải qua các phần thi:
+ Phần thi kiến thức
+ Phần thi hiểu nhau
+ Phần thi tài năng
(chi tiết xem thể lệ kèm theo)
3. Thời gian và địa điểm
- Thời gian thi: Dự kiến tổ chức 02 ngày
+ Vòng sơ loại: Bắt đầu lúc 19h00 ngày 06/03/2017
+ Vòng chung kết: Bắt đầu lúc 19h00 ngày 08/03/2017
- Địa điểm: Giảng đường 1
4. Đăng ký tham gia: các tổ công đoàn gửi danh sách đăng ký qua Egov cho
chuyên viên Trần Văn Luận (theo mẫu) đến hết ngày 28/02/2017
Đề nghị các đơn vị triển khai nội dung thông báo này đến Công đoàn viên trong
đơn vị được biết và đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (báo cáo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Egov nội bộ;
- Lưu: VTCĐ (Luận).
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