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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2015

Thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì Trẻ em năm 2015”, Ban Chấp hành công đoàn
phối hợp với Đoàn thanh niên sẽ tổ chức hoạt động vui chơi và tặng thưởng cho các cháu là con
của cán bộ, viên chức và nhân viên (CBVC, NV) đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp
nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2015, cụ thể như sau:
1. Hoạt động vui chơi nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
- Tổ chức các hoạt động gồm: Sinh hoạt trò chơi, Hát karaoke (nhạc thiếu nhi), thi đố vui
có thưởng.
- Đối tượng tham gia: con em CBVC, NV Trường ĐH Đồng Tháp.
- Thời gian tổ chức: Từ 18h 45 - 20h 30 ngày 01/6/2015.
- Địa điểm: Giảng đường 1.
2. Tặng thưởng cho con cán bộ viên chức, nhân viên học giỏi
- Đối tượng: Con CBVC, NV có kết quả học tập năm học 2014 – 2015 đạt loại giỏi trở
lên ở các bậc học Tiểu học, THCS và THPT.
- Tổ công đoàn lập danh sách các cháu thuộc đối tượng trên gửi về đồng chí Trần Văn
Luận (theo mẫu gửi kèm, kèm theo bản photo giấy khen, trường hợp các cháu có bố và mẹ
đang công tác tại 2 đơn vị trực thuộc Trường ĐH Đồng Tháp - thống nhất lập danh sách
theo đơn vị của bố).
- Thời gian nộp danh sách trước ngày 10/6/2015.
Trên đây là thông báo về việc tổ chức họat động vui chơi cho con em CBVC, NV nhân
Tháng hành động vì trẻ em. Đề nghị các tổ công đoàn trực thuộc thực hiện đúng nội dung thông
báo này./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy (để b/c);
- Các đơn vị (phối hợp thực hiện);
- TCĐTT (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.
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