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 Thông báo của Đoàn Trường v/v mặc áo Thanh niên Việt Nam trong toàn thể đoàn
viên Nhà trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 15/11/11-09:13:05

Thông báo s� 140/TB - ĐTN, ngày 15/11/2011

Kính gửi: Bí thư các Đoàn Khoa, Viện, Chi đoàn trực thuộc cùng toàn thể

đoàn viên thanh niên Nhà trường

Tại thông báo số: 136/TB - ĐTN, ngày 07 tháng 10 năm 2011, Đoàn trường đã quy định toàn thể đoàn

viên mặc áo Thanh niên Việt Nam vào ngày thứ hai hàng tuần khi đến lớp (trừ trường hợp phải có trang phục

riêng theo yêu cầu học tập) và trong các ngày lễ của Đảng, Nhà nước, của Đoàn, lễ kết nạp đoàn viên,

trong các sinh hoạt, hoạt động tình nguyện của Đoàn.

Việc mua áo Thanh niên sẽ do các cá nhân, chi đoàn tự mua hoặc có thể liên hệ để Đoàn trường mua

giúp. Đến nay, đã có 12 chi đoàn đề nghị Đoàn trường mua giúp (tuy nhiên, Đoàn trường chưa mua và

chưa chuyển áo cho đoàn viên).

Đoàn trường thông báo đến các cá nhân và chi đoàn cần Đoàn trường mua giúp áo Thanh niên tiếp tục

đăng ký như sau:

1. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 21/11/2011.

2. Thời gian giao áo: 28/11/2011.

3. Liên hệ đăng ký mua và giao áo:

* Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tùy (UVTV Đoàn trường) - điện thoại: 0985745303.

* Đồng chí Hồ Hoàng Thông (UVBCH Đoàn trường) - điện thoại: 0923878005.

4. Giá và chất liệu áo:

Thể loại Quy cách ĐVT Đơn giá (đồng) Chất liệu

Áo  Thanh  niên

Việt Nam

Nam dài tay Chiếc 85.000 Vải  PANG  RIM  Hàn

QuốcNam ngắn tay nt 82.000

Nữ dài tay nt 82.000

Nữ ngắn tay nt 80.000

      Áo do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Thanh niên (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) chào bán.

Lưu ý: hiện nay đã có người mạo danh Đoàn trường để bán cho đoàn viên áo với chất lượng thấp. Vì

vậy, Đoàn trường đề nghị các đoàn viên và chi đoàn lưu ý, cảnh giác.
 TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Đã ký

 

           Tống Văn Toản

Các tin khác

  Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường

  Danh sách CBVC được nâng bậc lương định kỳ (dự kiến)

  Quyết định thành lập nhóm hỗ trợ viết bài báo, xây dựng dự án, và thông tin
học bổng

  Quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn

  Thông báo thu hồi các tài sản hư hỏng từ các đơn vị trong Trường

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Bộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên cứu

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nhập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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