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Kính gửi: BCH c¸c Liªn chi ®oµn trong toàn Trường 
 

                   
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Đoàn chiến sĩ 1040 lên đường vào chiến 

trường miền Nam (17/8/1972 – 17/8/2017) tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 

đấu; Ban liên lạc Cựu chiến sĩ đoàn 1040 trang trọng tổ chức chương trình gặp 

mặt giao lưu với các  các cựu chiến sĩ nguyên là cựu sinh viên Trường ĐHSP. 

Nhằm giáo dục truyền thống cho Đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn 

Trường đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn trong toàn trường cử sinh 

viên tham dự chương trình, với số lượng cụ thể như sau: 

STT Đơn vị Số 
lượng 

STT Đơn vị Số 
lượng 

1. LCĐ khoa Ngữ văn 30 5. LCĐ khoa Hóa học 20 

2. LCĐ khoa Toán 30 6. LCĐ khoa Sinh học 20 

3. LCĐ khoa Lịch sử 30 7. LCĐ khoa Địa lý 20 

4. LCĐ khoa Vật lý 20  Tổng :  170  Đoàn viên 

 + Chú ý: Khuyến khích các đơn vị vận động và cử phân bổ trên số lượng 
đoàn viên, sinh viên vượt ngoài số lượng . 

 - Thời gian: 8h30 ngày 17/08/2017 (Thứ Năm). 

 - Địa điểm: Hội trường C1. 

 - Bí thư LCĐ cử các cán bộ quản lý ĐVTN của các đơn vị mình; Giao cho LCĐ 
khoa Ngữ văn cử 10 sinh viên nữ tham gia lễ tân, có mặt lúc 7h30’ tại phòng 104 nhà 
A4, trang phục áo thanh niên Việt Nam; Giao cho LCĐ khoa Toán cử 10 sinh viên 
nam tham gia phục vụ Hội trường, có mặt lúc 8h00’, tại Hội trường C1, trang phục áo 
thanh niên Việt Nam. 

 * Lưu ý: Các đơn vị tổng hợp báo cáo danh sách đoàn viên thanh niên 
tham gia gửi về văn phòng Đoàn trường, phòng 309 nhà A2 –ĐHSP (chậm nhất 
11h00 ngày 16/8/2017). 



 Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn 
thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. 
  
 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (báo cáo); 
- Các LCĐ (thực hiện); 
- Lưu VP. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
P. Bí thư 

 
 
 

Dương Ngọc Toàn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


