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: 19 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 02
Tổ chức giải bóng đá mini cán bộ viên chức Trường Đại học Đồng Tháp
_________________________
Căn cứ thông báo số 16/TB-CĐ ĐHĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc tổ chức
giải bóng đá mini cán bộ viên chức Trường Đại học Đồng Tháp;
Căn cứ kết quả bốc thăm ngày 13/03/2015 của Ban tổ chức giải đấu. Nay Ban Văn
nghệ - Thể thao công đoàn thông báo như sau:
1. Nội dung thi đấu: chia 2 nhóm tuổi
- Nhóm 1: từ 35 tuổi trở lên gồm 4 đội (Danh sách các đội kèm theo lịch thi đấu)
- Nhóm 2: dưới 35 tuổi gồm 5 đội (Khoa GDTC-QPAN, Phòng ban 1, Phòng
ban 2, giảng viên 1, giảng viên 2), các đội thi đấu vòng tròn một lượt.
2.Thời gian thi đấu: Khai mạc và bắt đầu thi đấu lúc 17h ngày 23/03/2015
3. Địa điểm thi đấu: Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Đồng Tháp.
4. Danh sách các đội bóng do các đơn vị (hoặc đội trưởng) đăng ký với BTC, những
trường hợp CBVC có nhu cầu tham gia nhưng chưa có tên trong danh sách, BTC rất
mong nhận phản hồi để sắp xếp bố trí cùng tham gia giải đấu.
Ban Văn nghệ Thể thao đề nghị các tổ công đoàn triển khai nội dung thông báo này
đến tất cả công đoàn viên được biết để tham gia và cổ vũ cho giải đấu./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (b/c);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.
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La Văn Liêm

