CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số: 22 /TB-CĐĐHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp ngày 20 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
Tổ chức Hội thi tiếng hát công đoàn năm 2015
___________________
Căn cứ vào kế hoạch họat động năm học 2014-2015 của Ban Chấp hành công
đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp;
Chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2015;
Ban Văn nghệ - Thể thao công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp thông báo
đến các tổ công đoàn việc tổ chức Hội thi như sau:
1 Đối tượng: Toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại Trường Đại
học Đồng Tháp
2.Chủ đề hội thi: Những ca khúc về Bác Hồ, về Tổ quốc, biển đảo, quê hương...
3. Thể loại
- Tân nhạc: Đơn ca; song ca (hoặc tam ca); Tốp ca.
- Cổ nhạc: Đơn ca; song ca.
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian:
+ Vòng sơ khảo: dự kiến 18h 30 ngày 14,15 /5/2015
+ Vòng chung kết: dự kiến 19h ngày 19/5/2015
- Địa điểm: Giảng đường 1
5. Đăng ký tham gia
Các tổ công đoàn thống kê công đoàn viên tham gia Hội thi, lập danh sách gửi
đăng ký các tiết mục (theo mẫu đính kèm) qua Egov cho đ/c Trần Văn Luận, Văn phòng
Đảng – Đoàn, hạn cuối nhận đăng ký ngày 05/5/2015.
Ghi chú: mỗi đơn vị chỉ được đăng ký nhiều nhất 5 tiết mục.
Ban Chấp hành công đoàn đề nghị các tổ công đoàn triển khai nội dung thông báo
này đến các công đoàn viên được biết và đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- CĐGDVN (để b/c);
- LĐLĐ ĐT(để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- TCĐTT (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.
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