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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức bình chọn đồng phục công sở
______________________
Căn cứ nội dung thông báo số 47/TB-CĐĐHĐT ngày 13/10/2015 của Ban
Chấp hành công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp, nay Công đoàn thông báo như sau:
1. Nội dung, tiêu chí bình chọn
Các đơn vị tổ chức bình chọn đồng phục đẹp dựa theo các tiêu chí sau đây:
- Trang phục đẹp, trang nhã;
- Màu sắc hài hòa giữa nam và nữ;
- Lịch sự, năng động, phù hợp với ngành nghề.
2. Hình thức bình chọn
Có 2 cách để bình chọn:
- Cách 1: Vào mục Thông báo của trang web Công đoàn
http://congdoan.dthu.edu.vn/ hoặc http://dthu.edu.vn:8090/
- Cách 2: Vào máy server nội bộ, đường dẫn thư mục hình ảnh
File Publish\CongDoan\GuiCacDonVi\DongPhuc
Các đơn vị lấy ý kiến tập thể và thống nhất chọn:
+ 03 đơn vị: Nam Áo Sơ mi – Nữ Áo dài /Áo bà ba
+ 03 đơn vị: Nam Áo Sơ mi – Nữ Váy/Áo
- Ban Chấp hành công đoàn sẽ tổng hợp số phiếu bình chọn và công bố kết quả.
3. Thời gian bình chọn
- Các đơn vị gửi danh sách bình chọn (theo mẫu), có chữ ký của Trưởng đơn vị
về cho Ban Chấp hành công đoàn (đ/c Trần Văn Luận) trước ngày 05/12/2015.
Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này ./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (b/c);
- Đảng ủy (b/c);
- Thường vụ công đoàn (để b/c);
- Các đơn vị (đế thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
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