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Đồng Tháp, ngày 16 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc vận động quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu,
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, năm học 2014 - 2015
_______________
Tiếp tục thực hiện “Lời kêu gọi vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng
xa” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam với mục tiêu chính là
xây nhà ở công vụ giáo viên, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Trong những năm qua cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong toàn Trường đã
hưởng ứng nhiệt tình và hiệu quả Lời kêu gọi này.
Năm học 2014-2015, tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi nói trên, Công đoàn trường
triển khai kế hoạch “Quyên góp hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” năm
học 2014-2015 như sau:
1. Đối tượng vận động quyên góp: cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Trường.
2. Hình thức quyên góp: Có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật như: viết, cặp
sách, đồ dùng học tập, truyện và đồ chơi,.v..v.
3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ học sinh, nhà giáo khó khăn trong tỉnh Đồng Tháp (theo
sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam)
4. Thời gian thực hiện: đến hết ngày 15/04/2015.
5. Nơi tiếp nhận quyên góp: Văn phòng Đảng Đoàn (đ/c Trần Văn Luận), tiếp
nhận theo đơn vị.
Với truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Công đoàn trường
kêu gọi các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức trong toàn trường chủ động, tích cực
thực hiện đợt vận động này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo trường (b/c);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Tổ CĐTT (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ.
- Egov.
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