TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA SP HÓA – SINH - KTNN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/TB-KSPHSKTNN
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THÔNG BÁO
Về việc phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2014 – 2015
chào mừng ngày 26/3, ngày 30/4 và ngày 19/5

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2015); 40 năm ngày giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và 125 năm ngày sinh của Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015); nhằm tạo không khí thi đau sôi nổi
chào mừng các sự kiện trên, Khoa SP Hóa – Sinh – KTNN phát động phong trào
thi đua đợt 3 trong sinh viên, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 25/5/2015
II. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy thuộc khoa quản lí.
III. Nội dung:
1. Thực hiện tốt việc mang thẻ sinh viên, trang phục gọn gàng, lịch sự khi
đến trường;
2. Thường xuyên vệ sinh lớp học và môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp;
3. Tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả cao trong các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, TDTT, sinh hoạt chính trị do Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh
viên khoa tổ chức.
4. Thực hiện tinh thần tương thân, tương ái trong cuộc sống.
IV. Tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm:
1. Cố vấn tình nguyện, CBCTSV và ban cán sự cán lớp:

- Tổ chức triển khai phong trào thi đua cho sinh viên trong đơn vị lớp mình
phụ trách.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tích cực hưởng ứng phong
trào.
- Cố vấn tình nguyện có nhiệm vụ theo dõi nhắc nhở các hoạt động phong trào
của lớp mình.
- Cuối đợt thi đua lớp trưởng và cố vấn tình nguyện họp lớp tổng kết thi đua
(Ghi rõ các hoạt động đã tham gia, số lượng SV tham gia, các thành tích đạt
được) nộp danh sách đề nghị khen thưởng về khoa cùng với biên bản họp lớp
xét đề nghị khen thưởng (hạn chót 27/5/2015). Lớp nào không nộp danh
sách, khoa xem như lớp đó không có cá nhân đề nghị khen thưởng.
2. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:
Tổ chức động viên đoàn viên và hội viên tích cực hưởng ứng tham gia.
Đề nghị sinh viên các lớp, các bộ phận liên quan thực hiện tốt tinh thần
thông báo này./.

P.TRƯỞNG KHOA
Nơi nhận:
- Sinh viên các lớp;
- CVTN, CBCTSV;
- Liên chi đoàn, Hội sv khoa;
- Lưu VT.
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