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Phú Yên, ngày 21 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng trong năm học 2017 - 2018
Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh
viên về việc tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng trong năm học 2017 – 2018 như sau:
1. Thời gian: Từ 06g30 đến 07g00 ngày thứ Hai đầu mỗi tháng.
2. Địa điểm: Tại sân Trường Đại học Phú Yên (18 Trần Phú, Tp. Tuy Hòa).
3. Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên Nhà trường.
Lưu ý: Trong trường hợp thời tiết xấu, Nhà trường tổ chức Lễ chào cờ tại
Giảng đường dành cho toàn thể cán bộ, viên chức (sinh viên không tham dự).
4. Trang phục
- Cán bộ, viên chức mặc lễ phục theo quy định:
+ Đối với nam: Com-lê, áo sơ mi, quần âu, cà-vạt, đi giày hoặc dép có quai hậu.
+ Đối với nữ: Áo sơ mi, quần âu, váy công sở (chiều dài váy tối thiểu phải
ngang đầu gối), áo dài truyền thống, đi giày hoặc dép có quai hậu.
- Đối với sinh viên:
+ Nam: Áo sơ mi, quần âu, đi giày hoặc dép có quai hậu.
+ Nữ: Áo sơ mi, quần âu, áo dài truyền thống, đi giày hoặc dép có quai hậu.
5. Nội dung chương trình Lễ chào cờ
- Chào cờ
- Tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Đoàn thanh niên, Phòng Công tác học sinh, sinh viên báo cáo tổng kết, đánh
giá và triển khai công tác sinh viên, đoàn thanh niên, hội sinh viên
- Ban Giám hiệu báo cáo tổng kết, đánh giá và triển khai nhiệm vụ của Nhà
trường
6. Phân công tổ chức, thực hiện
- Trưởng các đơn vị và đoàn thể có trách nhiệm tổ chức toàn thể cán bộ, viên
chức và sinh viên trong đơn vị tham dự Lễ chào cờ đúng quy định.
- Các Khoa viết bài và thực hiện tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh
- Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu phân công đơn vị viết bài, giao
chủ đề và phê duyệt bài viết.
- Phòng Hành chính – Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Lễ chào cờ.
Đề nghị Trưởng các đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện nội dung Thông báo
này đến toàn thể cán bộ, viên chức và các lớp sinh viên trong đơn vị./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trực thuộc, đoàn thể (để thực hiện);
- Lưu: VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
Đã ký
TS. Nguyễn Định

