
     

 Kính gửi:                Chủ tịch các CĐCS trực thuộc  
 
 

Thực hiện công văn số 01/TN-CTĐ ngày 21/3/2017 của Hội chữ thập đỏ Thành phố 

Hồ Chí Minh về việc ủng hộ Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người 

khuyết tật nghèo năm 2017” nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam/Dioxin 

(10/8/1961-10/8/2017), kỷ niệm ngày  “Vì nạn nhân chất độc da cam” 10/8/2017, Hội chữ 

thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển truyền thông Việt 

Nam tổ chức Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo 

lần thứ XI – năm 2017”. Nay, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thông báo cụ thể 

như sau: 

Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo 

lần thứ XI” được tổ chức vào lúc 6h30 sáng ngày 05/8/2017 (thứ bảy) tại Công 

viên Văn hóa Đầm Sen – Thành phố Hồ Chí Minh, với sự hưởng ứng tham gia của 

lãnh đạo trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, ca sĩ, nghệ sĩ, cựu chiến binh, 

sinh viên và khách mời quốc tế đang công tác và học tập tại Việt Nam… và dự kiến 

được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.  

Để Chương trình được tổ chức thành công, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-

HCM đề nghị các CĐCS vận động CBVC-LĐ đóng góp kinh phí ủng hộ Chương 

trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo lần thứ  XI – 

năm 2017” nhằm giúp các nạn nhân, người khuyết tật nghèo có điều kiện để khám, 

chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, cấp học bổng, xây nhà tình 

nghĩa, cấp phương tiện hành nghề… và ổn định cuộc sống. Để tạo sự thống nhất 

chung trong toàn ĐHQG-HCM, số tiền ủng hộ đề nghị các CĐCS nộp về Văn phòng 

Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 27/7/2017. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu VP.                                                               
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 49 / CĐ ĐHQG 
V/v: ủng hộ chương trình đi bộ “ Vì nạn nhân 

chất độc da cam và người khuyết tật nghèo lần thứ XI” 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2017 


