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 : 29 /TB-CĐĐHĐT

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức cấp trường
năm học 2017 – 2018
_______________________
Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-ĐHĐT ngày 17/8/2017 của Trường Đại học Đồng
Tháp về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2017-2018, nay Công đoàn
Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tổ chức Hội nghị như sau:
1. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 7h30, Thứ bảy ngày 16/9/2017
- Địa điểm: Hội trường H1
2. Thành phần tham dự: Khách mời; Lãnh đạo trường; BCH Đảng bộ trường;
BCH Công đoàn trường; Ban Thanh tra Nhân dân; Trưởng, Phó các các đơn vị trực thuộc
trường; Trưởng, Phó bộ môn; Tổ trưởng nghiệp vụ; Tổ trưởng Công đoàn; BCH Đoàn
thanh niên, Hội sinh viên trường là viên chức; Giảng viên và chuyên viên có trình độ thạc
sĩ trở lên.
3. Nội dung Hội nghị: thực hiện theo Kế hoạch số 262/KH-ĐHĐT ngày 17/8/2017
4. Các đơn vị trong trường căn cứ vào thành phần triệu tập, lập danh sách (theo
mẫu) gửi qua Egov cho chuyên viên Trần Văn Luận – Văn phòng Đảng Đoàn đến hết
ngày 31/8/2017.
Rất mong các đơn vị phối hợp thực hiện tốt nội dung thông báo này./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường (để báo cáo);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- TCĐTT (phối hợp thực hiện);
- Egov;
- Lưu: VTCĐ.

Đã ký
Dương Huy Cẩn
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