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THƯ NGỎ
Kính gửi: các Đoàn viên, thanh niên và sinh viên trong toàn Trường

Trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm luôn quan tâm, chú trọng đến các hoạt

động tương thân, tương ái, hỗ trợ, ủng hộ những địa phương và cá nhân còn khó khăn, đặc biệt

là đối với giáo dục miền núi. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu, năm 2018, Trường

Đại học Sư phạm có chủ trương thực hiện chương trình thiện nguyện “Tặng hoa Nhà giáo

vùng cao” tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. 

Đây là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục khẳng định vai trò, tình cảm và trách

nhiệm của Nhà trường đối với những địa phương đặc biệt khó khăn nói chung và tỉnh Lào Cai

nói riêng, góp phần hỗ trợ các em học sinh dân tộc và các Thầy/ Cô giáo bám bản vùng cao

tiếp tục học tập, rèn luyện và giảng dạy. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu,

Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng đề nghị các đoàn viên, thanh niên và sinh viên trong

Trường với tấm lòng nhân ái và tinh thần, trách nhiệm cao nhất, chia sẻ, đóng góp thiết thực

ủng hộ các em học sinh và các Thầy/ Cô giáo bám bản vùng cao khó khăn của huyện Bắc Hà,

tỉnh Lào Cai.

Mọi sự ủng hộ kinh phí của các đoàn viên thanh niên đề nghị nộp theo các đơn vị Liên

chi đoàn sau đó tập hợp nộp cho văn phòng Đoàn trường (nộp trực tiếp cho đồng chí Ngôn Thị

Tuyết Mai, Phòng 310 nhà A2) trước ngày 25/10/2018. BTV Đoàn trường kêu gọi tối thiểu

mỗi đoàn viên thanh niên đóng góp 10.000đ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức  ủng hộ chương trình thiện nguyện ”Tặng hoa nhà

giáo vùng cao” năm 2018  của Đoàn Trường Đại học Sư phạm,  Ban Thường vụ Đoàn

Trường đề nghị các đ/c Bí thư Liên chi đoàn nghiêm túc triển khai tại đơn vị mình để kế

hoạch được tổ chức thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi; 

- Lưu: VPĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Bí thư

(Đã ký)

Ngô Thu Thủy




