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                                                          Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Trường. 
 

Thực hiện Công văn số 4792/UBND-KGVX ngày 20/12/2016 của UBND 
tỉnh về việc nhắn tin ủng hộ thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững;  

Để đảm bảo đợt vận động thiết thực, đạt mục tiêu, Trường đề nghị Trưởng 
các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung sau: 

1. Trưởng các đơn vị vận động viên chức, người lao động hưởng ứng và tích 
cực tham gia nhắn tin ủng hộ Vì người nghèo bằng cách soạn tin nhắn “VNN” gửi 
1409, mỗi tin nhắn ủng hộ 15.000 đồng giúp đỡ người nghèo, không giới hạn số 
lượng tin nhắn. 

Nội dung Video clip và trailer đợt vận động ủng hộ được đăng tải trên 
Website của Bộ Thông tin và Truyền thông:  

http://www.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/133308/Trailer--Ca-nuoc-chung-tay-
vi-nguoi-ngheo---Khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-.html 

2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên xây dựng nội dung tuyên truyền 
trên hệ thống phát thanh của Trường vào giờ giải lao để vận động toàn thể học 
sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng, ủng hộ thông qua việc nhắn tin. Đồng thời, 
đưa nội dung này vào chương trình sinh hoạt chủ nhiệm tháng 01/2017 để giáo 
viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp phổ biến rộng rãi đến học sinh, sinh viên.  

Đề nghị trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể viên chức, người lao 
động được biết để nhắn tin ủng hộ theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:         KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như trên;         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu;                   
- Lưu:VT, TCHCQT.  
 
 
 
              Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
 
 
 
 
 

V/v  vận động nhắn tin ủng hộ thực 
hiện công tác giảm nghèo bền vững.  
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