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: 16 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
Tổ chức giải bóng đá mini cán bộ viên chức Trường Đại học Đồng Tháp
_________________________
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2014-2015 của công đoàn cơ sở Trường
Đại học Đồng Tháp;
Căn cứ thông báo số 08/TB-CĐ ĐHĐT, ngày 03 tháng 02 năm 2015 về việc tổ chức
các hoạt động công đoàn trước và sau Tết Ất Mùi 2015.
Nay Ban Văn nghệ - Thể thao công đoàn thông báo một số nội dung về việc tổ chức
giải bóng đá công đoàn như sau:
1. Đối tượng tham gia: Tất cả nam công chức, viên chức và nhân viên Trường Đại
học Đồng Tháp.
2. Nội dung tổ chức: chia 2 nhóm tuổi
- Nhóm 1: từ 35 tuổi trở lên.
- Nhóm 2: dưới 35 tuổi.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian đăng ký: Các tổ trưởng công đoàn lập danh sách công đoàn viên đăng
ký tham gia (theo mẫu gửi kèm), nộp về cho đ/c Trần Văn Luận trước ngày 12/03/2015.
- Thời gian bốc thăm thi đấu: lúc 15h30 ngày 13/03/2015, tại Văn phòng Khoa
GDTC và QP-AN (BTC sẽ liên hệ trực tiếp các đội trưởng để thông báo mời họp phân
chia đội và bốc thăm thi đấu).
- Thời gian thi đấu: Dự kiến bắt đầu từ: 16-22/03/2015.
- Địa điểm thi đấu: Sân cỏ nhân tạo Trường Đại học Đồng Tháp.
4. Căn cứ vào số lượng công đoàn viên đăng ký tham gia của từng tổ công đoàn,
Ban tổ chức sẽ có phương án sắp xếp các đội phù hợp.
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 đăng ký tham gia./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (b/c);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.

TM. BAN VN-TT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
La Văn Liêm

TỔ CÔNG ĐOÀN…………………………………….

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ
STT
01
02

HỌ TÊN
Nguyễn Văn A
Trần Văn B

Năm sinh
1980
1981

Nhóm 1
(Sinh từ 1980
trở về trước)
x

Nhóm 2
(sinh năm 1981
trở về sau)
x

Người lập

Ghi chú

