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THƯ NGỎ 

Về việc gây quỹ ủng hộ chiến dịch “Xuân Tình Nguyện 2017” 

Kính gửi:  - Quý cơ quan, doanh nghiệp; 

 - Quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm. 

 Đầu tiên, Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh xin gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp, quý mạnh thường quân 

và nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. 

Một mùa xuân mới về với quê hương chúng ta, không khí rộn ràng tràn khắp phố, 

trong lòng thêm háo hức mong ngày sum họp với gia đình, hạnh phúc đón chào năm mới. 

Những hạnh phúc ấy thật giản đơn và bình dị nhưng đối với nhiều người dân tại xã Hưng 

Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với hơn gia đình 70% là hộ nghèo thì đó là ước 

mơ, một ước mơ xa xôi của những mảnh đời cơ cực. Nhìn những mảnh đời đó, chúng ta không 

khỏi băn khoăn liệu mình có thể làm gì để cho họ vơi bớt đi những khó khăn, làm cho mùa 

xuân về với đồng bào nơi đây ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thấy và hiểu được những 

khó khăn mà những mảnh đời cơ cực phải đối mặt mỗi dịp Tết về, mong muốn đưa những yêu 

thương, ấm áp về với những người dân nghèo và những em học sinh nghèo vượt khó, Ban Chỉ 

huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

tổ chức chương trình “Xuân Tình Nguyện 2017”. Chương trình được thực hiện tại xã Hưng 

Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vì lý do đó, chúng tôi rất mong nhận được những 

sự giúp đỡ, chung sức vô cùng quý báu của cả cộng đồng để chúng ta có thể chung tay làm nên 

một chương trình ý nghĩa cho bà con cũng như các em nhỏ, san sẻ chút hương vị Tết Việt 

Nam với những cuộc đời kém may mắn còn hiện diện trên đất nước hình chữ S. Những sự 

giúp đỡ của mọi người sẽ được chúng tôi gửi đến bà con xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, 

tỉnh Bến Tre từ ngày 14 -18/01/2017. 

Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà 

hảo tâm, các mạnh thường quân. 

Mọi đóng góp xin gửi về Văn phòng Đoàn – Hội khoa Điện – Điện tử, lầu 2, khu C, 

Trường Đh Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, số 01, Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua số điện thoại:  

- Đ.c Nguyễn Đức Hùng: 0967.288.891 (Chỉ huy trưởng). 

- Đ.c Nguyễn Ngọc Hoàng Huy: 01629.798.771; 
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THƯ NGỎ 
Về việc gây quỹ ủng hộ chiến dịch “Xuân Tình Nguyện 2017” 

Kính gửi:  - Quý thầy cô giảng viên; 

 - Các bạn sinh viên. 

 Đầu tiên, Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh xin gửi đến quý thầy cô giảng viên và các bạn sinh viên lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. 

Một mùa xuân mới về với quê hương chúng ta, không khí rộn ràng tràn khắp phố, trong 

lòng thêm háo hức mong ngày sum họp với gia đình, hạnh phúc đón chào năm mới. Những 

hạnh phúc ấy thật giản đơn và bình dị nhưng đối với nhiều người dân tại xã Hưng Nhượng, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với hơn gia đình 70% là hộ nghèo thì đó là ước mơ, một 

ước mơ xa xôi của những mảnh đời cơ cực. Nhìn những mảnh đời đó, chúng ta không khỏi băn 

khoăn liệu mình có thể làm gì để cho họ vơi bớt đi những khó khăn, làm cho mùa xuân về 

với đồng bào nơi đây ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thấy và hiểu được những khó khăn 

mà những mảnh đời cơ cực phải đối mặt mỗi dịp Tết về, mong muốn đưa những yêu thương, 

ấm áp về với những người dân nghèo và những em học sinh nghèo vượt khó, Ban Chỉ huy 

chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ 

chức chương trình “Xuân Tình Nguyện 2017”. Chương trình được thực hiện tại xã Hưng 

Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vì lý do đó, chúng tôi rất mong nhận được những 

sự giúp đỡ, chung sức vô cùng quý báu của cả cộng đồng để chúng ta có thể chung tay làm nên 

một chương trình ý nghĩa cho bà con cũng như các em nhỏ, san sẻ chút hương vị Tết Việt 

Nam với những cuộc đời kém may mắn còn hiện diện trên đất nước hình chữ S. Những sự 

giúp đỡ của mọi người sẽ được chúng tôi gửi đến bà con xã Hưng Nhượng, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre từ ngày 14 -18/01/2017. 

Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của quý thầy cô giảng viên và các bạn 

sinh viên. 

Mọi đóng góp xin gửi về Văn phòng Đoàn – Hội khoa Điện – Điện tử, lầu 2, khu C, 

Trường Đh Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, số 01, Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua số điện thoại:  

- Đ.c Nguyễn Đức Hùng: 0967.288.891 (Chỉ huy trưởng). 

- Đ.c Nguyễn Ngọc Hoàng Huy: 01629.798.771; 
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THƯ NGỎ 
Về việc gây quỹ ủng hộ chiến dịch “Xuân Tình Nguyện 2017” 

Kính gửi:  - Quý cơ quan, doanh nghiệp; 

 - Quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm. 

 Đầu tiên, Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh xin gửi đến quý cơ quan, doanh nghiệp, quý mạnh thường quân và nhà 

hảo tâm lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng. 

Một mùa xuân mới về với quê hương chúng ta, không khí rộn ràng tràn khắp phố, trong 

lòng thêm háo hức mong ngày sum họp với gia đình, hạnh phúc đón chào năm mới. Những 

hạnh phúc ấy thật giản đơn và bình dị nhưng đối với nhiều người dân tại xã Hưng Nhượng, 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre với hơn gia đình 70% là hộ nghèo thì đó là ước mơ, một 

ước mơ xa xôi của những mảnh đời cơ cực. Nhìn những mảnh đời đó, chúng ta không khỏi băn 

khoăn liệu mình có thể làm gì để cho họ vơi bớt đi những khó khăn, làm cho mùa xuân về 

với đồng bào nơi đây ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Thấy và hiểu được những khó khăn 

mà những mảnh đời cơ cực phải đối mặt mỗi dịp Tết về, mong muốn đưa những yêu thương, 

ấm áp về với những người dân nghèo và những em học sinh nghèo vượt khó, Ban Chỉ huy 

chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ 

chức chương trình “Xuân Tình Nguyện 2017”. Chương trình được thực hiện tại xã Hưng 

Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Vì lý do đó, chúng tôi rất mong nhận được những 

sự giúp đỡ, chung sức vô cùng quý báu của cả cộng đồng để chúng ta có thể chung tay làm nên 

một chương trình ý nghĩa cho bà con cũng như các em nhỏ, san sẻ chút hương vị Tết Việt 

Nam với những cuộc đời kém may mắn còn hiện diện trên đất nước hình chữ S. Những sự 

giúp đỡ của mọi người sẽ được chúng tôi gửi đến bà con xã Hưng Nhượng, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre từ ngày 14 -18/01/2017. 

Ban Chỉ huy chiến dịch Xuân Tình Nguyện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà 

hảo tâm, các mạnh thường quân. 

Mọi đóng góp xin gửi về Văn phòng Đoàn – Hội khoa Điện – Điện tử, lầu 2, khu C, 

Trường Đh Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, số 01, Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua số điện thoại:  

- Đ.c Nguyễn Đức Hùng: 0967.288.891 (Chỉ huy trưởng). 

- Đ.c Nguyễn Ngọc Hoàng Huy: 01629.798.771; 
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