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Kính gửi:

Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM

Năm 2017, CĐGD Việt Nam đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ
chức các hoạt động tuyên truyền những tấm gương thầy giáo dạy học cắm bản trường
tiểu học Tri Lễ, huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi phát sóng chương trình,
những hình ảnh nhà giáo vượt qua mọi khó khăn gian khổ để dạy học đã gây xúc động
mạnh tới khán giả cả nước.
Đặc biệt, trong chương trình bình chọn “Ấn tượng VTV 2017” (VTV Awards
2017) đang diễn ra, các thầy giáo trường Tiểu học Tri Lễ đã lọt vào Top 5 trong hạng
mục “Nhân vật của năm”. Điều này thể hiện sự quan tâm của khán giả cả nước tới
giáo viên nói chung và giáo viên đang công tác tại các vùng khó khăn nói riêng.
Cổng bình chọn của vòng 1 sẽ chính thức được đóng lại vào ngày 20/8/2017. 5 đề cử
có số phiếu bầu cao nhất tại mỗi hạng mục của vòng 1 sẽ giành được quyền tham gia tiếp
vòng bình chọn 2. Hệ thống của vòng 2 sẽ khép lại vào sáng ngày 7/9/2017 – cùng ngày lễ
trao giải diễn ra.
Thực hiện bình chọn theo 2 cách:
- Qua SMS: Nhắn tin 108 đến số 8009 (1.000đ/tin).
- Trực tiếp trên website:
http://antuong.vtv.vn/index.php/hang-muc-list/nhanvatcuanam/12#display-mild.
Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS khẩn trương triển
khai, vận động CBVC-LĐ của đơn vị nhắn tin bình chọn cho hạng mục trên.
Trân trọng./.
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