
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

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

Số: 20/TCĐN-CTHSSV 
             V/v điều động lực lượng tham dự 
        chương trình nghệ thuật chào mừng thành      

           công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 

Bình Thuận, ngày 26  tháng  01 năm 2016 

                                      
                                    Kính gửi:   Các đơn vị thuộc trường 

Thực hiện Công văn số 124/SVHTTDL-VP ngày 26/01/2016 của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc huy động lực lượng tham dự chương 
trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nay, 
Trường điều động lực lượng tham gia như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 19h30’ ngày 29/01/2016  

- Địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành 

2. Số lượng: 50 viên chức, người lao động (VC, NLĐ) thuộc trường. Cụ thể: 

- Phòng TC-HC-QT: 9 người 

- Phòng Công tác  HS-SV: 3 người 

- Phòng Quản lý khoa học và KĐCL: 2 người 

- Phòng KH-TC: 2 người 

- Phòng Đào tạo: 3 người 

- Trung tâm Đào tạo & QHDN: 2 người 

- Ban Quản lý KTX & BV: 2 người  

- Khoa Du lịch- Dịch vụ: 10 người 

- Khoa Kỹ thuật: 10 người 

- Khoa Công nghệ thông tin & Cơ bản: 7 người 

Ghi chú: Các đơn vị nộp danh sách VC, NLĐ tham dự gửi về phòng Công tác 
HS-SV, chậm nhất 16h00’ ngày 28/01/2016 (thầy Trần Văn Châu). 

Đề nghị các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở viên chức, người lao động được điều 
động tham dự đầy đủ và đúng giờ, xuyên suốt chương trình. Giao Phòng Công tác 
HS-SV cử người điểm danh viên chức, người lao động và báo cáo danh sách cho 
BGH biết./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (báo cáo); 
- PHT (Ích) (phối hợp); 
- Như trên; 
- Lưu VT, CTHSSV. 

     KT. HIỆU TRƯỞNG 
      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 

 
   Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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