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Kính gửi: Các tổ Công đoàn trực thuộc 

Được sự phân công của Ban chấp hành Công đoàn trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Ban tổ chức 

liên hoan văn nghệ năm 2015 xin thông báo: 

Căn cứ theo quy định đã ghi rõ trong công văn số 30/ DSG – CĐ, ngày 19/10/2015 “Thông báo 

tổ chức liên hoan văn nghệ Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn - 

Năm 2015 - Chủ đề “STU - Hướng về biển đảo quê hương”” về vấn đề đối tượng tham gia. 

Trích dẫn từ công văn số 30/ DSG – CĐ, ngày 19/10/2015: 

“Đối tượng tham gia phải là Giảng viên, Cán bộ, Nhân viên đang công tác, làm việc tại 

trường đại học Công Nghệ Sài Gòn”. 

Nay, Ban tổ chức công bố danh sách các tổ Công đoàn có đối tượng tham gia không đúng quy 

định trên, gồm: 

1. Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí 

2. Tổ Công đoàn Phòng Công tác sinh viên 

3. Tổ Công đoàn Phòng Hành chánh – Quản trị 

Ban tổ chức quyết định: 

- Rút các giải thưởng đã công bố vào ngày 12/11/2015 của các Tổ Công đoàn đã vi phạm. 

- Sắp xếp lại danh sách giải thưởng theo đúng bảng điểm do Hội đồng Giám khảo quyết 

định.  

Các tổ Công đoàn quan tâm đến bảng điểm xin liên hệ chị Kim Dung (Thư ký khoa Công nghệ 

Thông tin) để biết thêm chi tiết. 

Ban tổ chức gửi thông báo này đính kèm quyết định khen thưởng cho các Tổ Công đoàn để 

nắm rõ. 

Ban tổ chức mong rằng, các Tổ công đoàn cần rút kinh nghiệm để liên hoan văn nghệ lần sau 

không xảy ra kết quả đáng tiếc. 

Trân trọng cám ơn .  

 TM. BAN TỔ CHỨC 
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