
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 212 /CĐ-ĐHQG 
V/v hỗ trợ đồng bào lũ lụt ở miền trung 

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

 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020 

 

  Kính gửi:                   Chủ tịch các CĐCS trực thuộc 

Trong những ngày qua, nhân dân các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng rất lớn do 02 

cơn lũ gây ra, chỉ sau mấy ngày mưa lũ, lốc xoáy đã tàn phá các tỉnh miền trung gây ra 

những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Theo thống kê chưa đầy đủ đã có 32 người chết và 

mất tích, 176 tàu thuyền bị hư hỏng, hơn 100.000 ngôi nhà bị ngập nước, cô lập, hư hại. 

Theo ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, 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. 

Nghĩa cử ấy đã để lại tình cảm tốt đẹp và sâu nặng trong lòng đồng bào cả 

nước. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng 

bào vùng lũ, trong đó có đội ngũ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM. Ban Thường vụ Công 

đoàn ĐHQG-HCM kêu gọi các CBVC-LĐ của các CĐCS tùy theo khả năng của 

mình, trên tình thần tự nguyện, tích cực đóng góp để góp phần làm vơi bớt những 

đau thương, mất mát cũng như những khó khăn chồng chất mà đồng bào ruột thịt 

đang gánh chịu. 

Mọi sự đóng góp giúp đỡ, ủng hộ vui lòng gửi về: Văn phòng Công đoàn ĐHQG-

HCM, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM (phòng 422 Nhà điều 

hành ĐHQG-HCM) đợt 1 trước ngày 25/10/2020, đợt 2 sau ngày 25/10/2020. 

 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: 0837.242.160 

(ex: 1391). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu VP. 

 

 


