
 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký tham gia Lễ phát động Giờ Trái đất 2018 

_____ 

 Thực hiện thông báo số 162-TB/TĐTN-BCNLĐ của Ban thường vụ Thành Đoàn ngày 

2/3/12018 về việc tổ chức Lễ ra quân, đạp xe tuyên truyền và lớp tập huấn truyên truyền viên 

tiết kiệm điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018, nay Ban Thường vụ Đoàn Trường 

thông báo tuyển sinh viên tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 7g00 - 10g00 ngày 10/3/3018 (thứ Bảy) 

2. Địa điểm tập trung: Sân 4A, Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố (số 4 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1). 

3. Số lượng: 20 sinh viên. 

4. Yêu cầu: Sức khỏe tốt, có xe đạp. 

5. Nội dung: 

- 7g00 - 7g30: Tập trung, điểm danh. 

- 7g30 - 8g30: Lễ Ra quân phát động Chiến dịch Giờ Trái đất 

- 8g30 - 10g00: Đạp xe đạp diễu hành phát tài liệu tuyên truyền trên các cung đường thành 

phố (có phân công riêng). 

6. Thời gian đăng ký: từ 6/3/2018 - hết 17g00 ngày 8/3/2018. 

7. Địa điểm - Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại trang: 

https://goo.gl/KC8NxN 

8. Một số lưu ý: Mọi chi tiết liên hệ Đ/c Vũ Linh - SĐT: 0987.158.542 

- Khi tham gia chương trình sinh viên mặc áo đồng phục thể dục của Trường, đi giầy (hoặc 

dép có quai hậu) và đạp xe đạp của mình di chuyển tới địa điểm tập trung trước 7g30. 

- Thực hiện điểm danh và tuân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. 

- Lộ trình đạp xe sau buổi Lễ theo hướng số 4: từ Nhà văn hóa Thanh niên -> Phạm Ngọc 

Thạch -> Võ Thị Sáu -> Nam Kỳ khởi Nghĩa -> Nguyễn Văn Trỗi -> Công viên Hoàng 

Văn Thụ -> quay lại Nhà văn hóa Thanh niên. 

Yêu cầu các đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội các lớp thông tin tới học sinh, sinh viên được 

biết và đăng ký tham gia. 

Kính đề nghị quý thầy/cô giáo viên chủ nhiệm, thư ký các Khoa/Bộ môn quan tâm và 

nhắc nhở cán sự các lớp thực hiện việc thông báo cho sinh viên được biết. 

 Trân trọng cảm ơn. 

 

 

 

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH 

*** 

Số: 23/TB-ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 3 năm 2018 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG 

PHÓ BÍ THƯ 

(đã ký) 

 

Vũ Linh 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy - BGH (báo cáo); 

- Phòng CTSV&TS; 

- Các Phòng/Khoa/Bộ môn; 

- Giáo viên chủ nhiệm; 

- Kênh thông tin Đoàn - Hội; 

- Lưu VP. 

https://goo.gl/KC8NxN

