LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 /CĐ – ĐHQG

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 28 tháng 8 năm 2017

V/v: kêu gọi quyên góp CBVC-LĐ
các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Kính gửi: Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc, đặc
biệt là các tỉnh Yên Bái, Sơn La đã xảy ra lũ ống trên diện rộng, làm thiệt hại về người
và tài sản của nhân dân các tỉnh nói chung, các trường học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên
(CBGVNV) các tỉnh Tây Bắc nói riêng. Cơ sở vật chất, trường học, nhà công vụ giáo
viên, tài sản của CBGVNV bị mưa lũ cuốn trôi, thiệt hại rất lớn. Hiện tại, đời sống của
đội ngũ CBGVNV ở các địa phương này gặp rất nhiều khó khăn.
Thực hiện công văn số 257/CĐN-CSPL ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, công văn số 420/LĐLĐ ngày 15/8/2017 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động Lao động Thành phố Hồ chí Minh về việc kêu gọi
CBVC-LĐ và các Công đoàn thành phố đóng góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bảo lũ
gây ra; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị công đoàn các đơn vị triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
Tổ chức tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn thể CBVC-LĐ thể hiện tấm lòng
nhân ái, chung tay quyên góp, ủng hộ giúp đỡ đồng bào và các trường học các tỉnh miền
núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống và ổn
định hoạt động dạy và học chuẩn bị bước vào năm học mới.
Mọi sự đóng góp giúp đỡ, ủng hộ vui lòng gửi về: Văn phòng Công đoàn ĐHQGHCM, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM (phòng 422 Nhà điều
hành ĐHQG-HCM) đợt 1 trước ngày 7/9/2017.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM, Khu phố 6,
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM hoặc qua số điện thoại:
02837.242.160 (ex: 1391, 1392).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐLĐ TP;
- Lưu VP.

