ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GTVT
Số:

/CV-ĐTN

“V/v: Triệu tập đoàn viên tham gia chương trình
“Tự hào Tổ quốc tôi”

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Ban Chấp hành Liên chi đoàn các Khoa, Viện, Trung tâm.
Thực hiện Kế hoạch số 372 KH/TWĐTN-BTG ngày 22/7/2015 của Ban Bí
thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm
Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Tổ quốc tôi” vào 19h30 ngày 17/8/2015
(thứ Hai) tại Sân vận động Quần Ngựa. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn,
có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối
với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự
lãnh đạo của Đảng (Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài
Truyền hình Việt Nam với sự tham gia của các ca sĩ, nhóm nhạc hàng đầu Việt
Nam đang được công chúng mến mộ).
Để tham gia góp phần vào thành công chung của Chương trình, Ban
Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã có Công văn số 3352 CV/TĐTN – TNTH
ngày 07/8/2015 đề nghị Đoàn Thanh niên trường ĐHGTVT chọn cử sinh viên
tham gia chương trình. Ban Thường vụ Đoàn trường phân bổ số lượng và công việc
cụ thể cho các đơn vị như sau:
1. Số lượng:
Liên chi đoàn
Số lượng
Liên chi đoàn
Số lượng
Công trình

200

Vận tải KT

100

Điện-Điện tử

40

Cơ khí

30

CNTT

20

Viện KTXD

30

TT Đào tạo quốc tế 20

Viện MT&ATGT 10

Hội sinh viên

CLB SVTN

25

25

2. Thời gian tập luyện và tổng duyệt:
- Lịch tập luyện: 15h00 ngày 15/8/2015 (Thứ Bảy) tại Sân bóng
chuyền, sinh viên LCĐ Khoa CT và LCĐ Khoa VTKT tham gia tập
luyện.
- Tổng duyệt: 19h00 ngày 16/8/2015 (Chủ Nhật), sinh viên LCĐ
Khoa Công trình và LCĐ Khoa Vận tải kinh tế tham gia tổng duyệt.
3. Thời gian, địa điểm chương trình chính thức:
- 18h00 ngày 17/8/2015 (thứ Hai), tại Sân vận động Quần Ngựa (Văn
Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội), sinh viên các đơn vị tham gia chương
trình.

4. Yêu cầu:
- Chọn cử sinh viên có sức khỏe, ý thức kỷ luật tốt. Trang phục: Áo
thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu.
- Các LCĐ, HSV, CLB SVTN cử người phụ trách lực lượng trong suốt quá
trình tập luyện, tổng duyệt và chính thức.
- Sinh viên chủ động phương tiện, đến nơi tập trung đảm bảo an toàn,
đúng số lượng, thời gian quy định.
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