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 Thông báo của ðoàn Trường v/v tổ chức Hội nghị tìm biện pháp nâng cao chất
lượng ñào tạo
Trần Trọng ðạo - Bộ môn Mác-Lênin - 24/12/10-09:33:11

Thông báo s� 120/TB - ðTN, ngày 24/12/2010

Kính gửi: - Các ð/C UVBCH ðoàn Trường;

                - Bí thư các ðoàn Khoa, Viện và Chi ñoàn trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết của ðảng uỷ về nâng cao chất lượng ñào tạo, ðoàn

Trường sẽ tổ chức Hội nghị tìm biện pháp nâng cao chất lượng ñào tạo như sau:

- Thời gian: 18h30 ngày 28/12/2010.

- ðịa ñiểm: hội trường số 01.

- Thành phần:

* Ban Chấp hành ðoàn Trường.

* BCH các ðoàn Khoa, Viện và Chi ñoàn trực thuộc.

* BCH các Chi ñoàn giáo viên trực thuộc ðoàn Khoa, Viện.

* Bí thư chi ñoàn, lớp trưởng các lớp.

ðây là Hội nghị quan trọng, vì vậy BTV ðoàn Trường ñề nghị bí thư các

ðoàn Khoa, Viện phổ biến tới từng chi ñoàn, lớp và cử thành phần tham dự ñầy

ñủ, ñúng giờ. Bí thư các ðoàn Khoa, Viện chịu trách nhiệm quản lý, ñiểm danh số

người tham dự của ñơn vị mình.
 TM. BAN THƯỜNG VỤ ðOÀN TRƯỜNG
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