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THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức vận động VC, NLĐ, HS-SV ủng hộ đồng bào 
 các tỉnh miền Trung bị thiên tai, bão lũ 

 

Trong những ngày qua, nhân dân các tỉnh miền Trung đã bị thiệt hạn vô 
cùng to lớn về vật chất do hậu quả các cơn bão gây ra (chỉ sau 3 ngày, từ ngày 
14/10/2016 đến 16/10/2016) mưa lũ, lốc xoáy đã tàn phá các tỉnh từ Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế gây ra những hậu quả vô cùng 
nghiêm trọng. Theo thống kê chưa đầy đủ đã có 33 người chết và mất tích, 15 
người bị thương, hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, cô lập, hư hại trên 3.500ha 
lúa và hoa màu. Ngoài ra, do mưa lớn làm mực nước lũ trên các sông lên nhanh 
gây ngập úng trên diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu; người dân 
vật lộn chống chọi với mưa lũ; tài sản, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, hoa màu bị 
nhấn chìm trong nước lũ. 

Phát huy truyền thống tương thân tương ái. Hiện nay, cả nước đang hướng 
về đồng bào miền trung, kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai, bão lũ. Nay, Ban Giám hiệu kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh tùy theo khả năng của mình đóng góp giúp đỡ đồng bào bị nạn do 
nhà trường phát động cụ thể như sau: 

Thời gian: Lúc 07h00’, ngày 24/10/2016 tại Sân trường. 

Hình thức: 

+ VC, NLĐ trực tiếp bỏ tiền vào thùng quyên góp. 

+ Học sinh, sinh viên: Ban cán sự các lớp vận động ủng hộ và cử đại diện 
trực tiếp bỏ tiền vào thùng quyên góp. 

Đây là buổi quyên góp ủng hộ do nhà trường phát động, trong thời gian tới 
nếu có sự chỉ đạo của các cấp, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai quyên góp, ủng hộ 
theo quy định. 

Để buổi quyên góp thành công và có ý nghĩa Trường đề nghị: 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

 - Gửi giấy mời phóng viên Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận và 
Cổng thông tin điện tử Bình Thuận đến đưa tin; 

 - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho đợt quyên góp;  

 - Phối hợp các đơn vị phân công viên chức tham gia kiểm đếm tiền tại buổi 
quyên góp gồm các thành phần như sau: Đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Phòng 
tài vụ, Phòng TC-HC-QT. 



 2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

 - Xây dựng nội dung tuyên truyền vận động; phối hợp với các khoa triển 
khai cho các lớp và vận động học sinh, sinh viên tham gia ủng hộ đầy đủ. 

- Viết bài đưa tin về buổi quyên góp. 

 - Điều hành buổi quyên góp. 

 3. Các khoa chuyên môn 

 Thông qua giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm vận động, khuyến khích 
học sinh, sinh viên tham gia ủng hộ đầy đủ. 

 

Nơi nhận: 
- BGH;             
- VC-NLĐ thuộc Trường (biết); 
- Lưu: VT, TCHCQT(B Liên). 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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