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THÔNG BÁO
V/v tặng vé xe tết trong Chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm 2018
Tương trợ học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn do thiên tai năm 2017
_________________

Thực hiện Công văn số 08/CNTĐ-CTĐ ngày 18/12/2017 về việc vận động
quyên góp thực hiện Chương trình Xuân yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn
trong dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc
tặng vé xe tết trong Chương trình “Chuyến xe mùa xuân” năm 2018, tương trợ
học sinh, sinh viên có gia đình gặp khó khăn do thiên tai năm 2017, cụ thể:
1. Đối tượng xét tặng vé xe: Chương trình Chuyến xe mùa xuân dành cho
HSSV hệ chính quy tại trường, đang cư trú tại các tỉnh miền Trung từ Ninh Thuận
đến Thừa Thiên Huế, có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ điều kiện về quê đón tết
cùng gia đình. Ưu tiên sinh viên khó khăn, có gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai,
sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.
2. Số lượng và phân bổ dự kiến: 45 em HSSV các tỉnh Ninh Thuận (4 suất),
Khánh Hòa (5 suất), Phú Yên (10 suất), Bình Định (10 suất), Quảng Ngãi (8 suất),
Quảng Nam (4 suất), Đà Nẵng (2 suất), Thừa Thiên Huế (2 suất).
3. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đề nghị tham gia Chuyến xe mùa xuân (nhận tại
Văn phòng Đoàn) + Chứng minh nhân dân (photo) + Giấy xác nhận khó khăn (nếu
có). Hoặc tải biểu mẫu tại trang tin điện tử: http://dtn.tdc.edu.vn/thuc-hien-chuongtrinh-xuan-yeu-thuong-2018/
* Dự kiến tổ chức vào lúc 16h00 ngày 20/01/2018 tại Sảnh Hội trường H.
4. Thời gian tiếp nhận: Đến hết ngày 15/01/2018.
Để triển khai tốt công tác chăm lo cho sinh viên khó khăn, Ban Thường vụ
Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Liên Chi đoàn khoa, Ban Chấp hành Chi đoàn
thông báo rộng rãi và hướng dẫn cho sinh viên được biết và nộp hồ sơ đúng thời gian
quy định.
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