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: 02 /TB-CĐCS-VNTT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức các hoạt động thể thao công đoàn
trước và sau Tết Nguyên đán
________________
Căn cứ kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016-2017 của Công đoàn cơ sở
Trường Đại học Đồng Tháp;
Nay Ban Văn nghệ thể thao Công đoàn thông báo một số hoạt động trong và sau
Tết như sau:
1. Hội thao Công đoàn (diễn ra theo Kế hoạch đã thông báo)
2. Tham gia tập luyện thể thao trong các ngày nghỉ Tết
- Trong thời gian nghỉ Tết, công đoàn bố trí sân bãi và dụng cụ tập luyện môn
bóng đá và môn bóng chuyền cho cán bộ, viên chức nhà trường tham gia.
- Thời gian: từ 15h00 đến 18h00 các ngày từ 21/01 – 12/02/2017.
Ghi chú: Bóng tập luyện, nước uống và chìa khóa sân bóng đá được gửi cho
Bảo vệ Cổng B (Người mượn chìa khóa sân bóng phải là CBGV của nhà trường và có
trách nhiệm trả chìa khóa, dụng cụ về tổ bảo vệ sau khi kết thúc tập luyện thi đấu).
3. Giao lưu bóng đá dịp Tết Đinh Dậu
- Thành phần: Cán bộ, viên chức, nhân viên Trường Đại học Đồng Tháp
- Thời gian: 9h 00 ngày 31/01/2017 (Mùng 4 Tết)
- Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Trường ĐHĐT
Ghi chú:
- Đội bóng Cán bộ phòng ban do Thầy Trần Văn Phúc làm đội trưởng, Đội bóng
giảng viên do thầy Nguyễn Hùng Dũng làm đội trưởng.
- Đội trưởng có trách nhiệm triệu tập đội bóng và chuẩn bị trang phục thi đấu.
Công đoàn thông báo để tất cả các tổ công đoàn được biết và chuẩn bị lập kế
hoạch tham gia các hoạt động này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (b/c);
- BCHCĐ (để biết);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Egov;
- Lưu: VTCĐ.
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