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CÔNG ĐOÀN ĐHQG HÀ NỘI
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /CV-CĐKT Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018
V/v triển khai chương trình “Tết ấm áp,

Thanh Hóa 2018”

Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế năm học
2017-2018, tiếp nối thành công của chương trình “Mùa đông ấm” do Đoàn thanh niên
Trường tổ chức tại Hà Giang vào cuối năm 2017, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế
phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp tục phát động chương trình ủng hộ từ thiện “Tết ấm
áp, Thanh Hóa 2018” nhằm chia sẻ những khó khăn mà xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc,
tỉnh Thanh Hóa đã phải gánh chịu sau đợt mưa lũ lịch sử trong năm 2017 vừa qua.
Chương trình hướng tới đối tượng là các tr ường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, UBND xã,
các thầy cô giáo, hộ gia đình nghèo, và các gia đình chính sách ở địa phương.

Hiện tại chương trình “Tết ấm áp, Thanh Hóa 2018” đã có một lượng quà do các
nhà hảo tâm ủng hộ (Phụ lục kèm theo). Công đoàn Trường vận động toàn thể cán bộ,
công đoàn viên, người lao động đóng góp thêm, cụ thể như sau:

+ Hiện vật (còn mới hoặc đã qua sử dụng , còn dùng được): quần áo ấm người lớn
và trẻ em, đồ chơi, sách vở, bút, bánh kẹo, đồ điện máy, máy vi tính, loa, đài, máy in,
máy fax, tivi...

+ Tiền mặt: để trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, gia đình nghèo, gia
đình chính sách, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Thời gian quyên góp từ: 08/01/2018 đến 21/01/2018.

Để thực hiện thành công chương trình có ý nghĩa trên, đề nghị các Công đoàn bộ
phận thông báo rộng rãi tới toàn thể công đoàn viên của đơn vị. Các khoản quyên góp
được tập hợp theo từng CĐ bộ phận/tổ CĐ, lập danh sách và chuyển tới đ/c Trần Thị
Hồng trong ngày 22/01/2018.

Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các Công đoàn bộ phận.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Các Công đoàn bộ phận
- Lưu VPCĐ.

T/M BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hoàng Khắc Lịch
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Phụ lục

Các khoản đã quyên góp cho chương trình “Tết ấm áp, Thanh Hóa 2018”

STT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ
TÍNH GHI CHÚ

1 Quần áo người lớn mùa đông 11 Thùng Đã qua sử dụng
2 Quần áo người lớn mùa hè 9 Thùng Đã qua sử dụng
3 Quần áo trẻ em mùa đông 3 Thùng Đã qua sử dụng
4 Quần áo trẻ em mùa hè 3 Thùng Đã qua sử dụng
5 Đồ chơi cho các em 1 Thùng Đã qua sử dụng
6 Vở mới Gần 800 cuốn Cuốn Mới
7 Dép trẻ em 1 Thùng Đã qua sử dụng
8 Khăn quàng cổ 44 Chiếc Mới
9 Sách giáo khoa + Sách tham khảo 9 Thùng Đã qua sử dụng


