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THÔNG BÁO 
V/v Vận động quyên góp Võng xếp cho khu vực nghỉ trưa của Sinh viên trường 

Kính gửi: Các Công đoàn bộ phận  

       Thực hiện triết lý giáo dục “nhân bản”, chăm lo cho sinh viên như con em của mình; 

Nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, trường ta sẽ khai trương 

Khu nghỉ trưa máy lạnh cho Sinh viên ở hai bên cánh gà hội trường. Để cuộc vận động 

diễn ra một cách sôi nổi và hiệu quả, Ban chấp hành Công đoàn trường kêu gọi các công 

đoàn bộ phận cùng tham gia kêu gọi, vận động và đóng góp như sau: 

1. Nội dung: Đóng góp Bộ võng xếp cho Công trình chào mừng 20/11/2018: Khu nghỉ 

trưa máy lạnh cho Sinh viên tại cánh gà Hội Trường Lớn. (Nhằm tạo sự đồng bộ 

về mẫu mã kích thước sản phẩm, các đơn vị vui lòng chọn mẫu Võng xếp hiện đang 

sử dụng tại thư viện chất lượng cao của trường để đóng góp.) 

2. Hình thức tổ chức: 

- Từ nay đến 15/11/2018 Các đơn vị gửi mail đăng ký số lượng Bộ Võng quyên góp 

về địa chỉ: vp.congdoan@hcmute.edu.vn. Các thông tin liên quan vui lòng liên hệ 

SĐT: 0946701787 (Cô Hiếu) 

- Nhà trường bố trí bộ phận nhận quyên góp Võng xếp vào ngày 16/11/2018 tại khu 

vực cánh gà Hội trường lớn. 

- Nhằm hỗ trợ các Công đoàn bộ phận trong công tác vận động, Ban thi đua công 

đoàn trường sẽ thực hiện công nhận và tính điểm công trình công đoàn năm học 2018-

2019 cho các đơn vị vận động và đóng góp số lượng từ 5 võng trở lên.  

       Rất mong Quý Thầy Cô, CBVC, cựu Sinh viên và các mạnh thường quân nhiệt tình 

ủng hộ. 

       Trân trọng cảm ơn./. 
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- Các CĐBP 

- Lưu VPCĐ. 
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