UBND QUẬN THANH KHÊ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 612

/PGDĐT-HĐNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Khê, ngày 26

tháng 10 năm 2020

V/v vận động hỗ trợ, ủng hộ giáo viên,
học sinh các tỉnh miền Trung khắc
phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS
Ngày 23 tháng 10 năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê
nhận Công văn số 2874/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc vận
động hỗ trợ, ủng hộ giáo viên, học sinh các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại
do mưa lũ gây ra.
Hiện nay, các tỉnh khu vực miền Trung đang chịu ảnh hưởng và bị thiệt
hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra. Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho giáo
viên, học sinh các tỉnh miền Trung sớm khắc phục thiệt hại, nhanh chóng ổn
định cuộc sống, Phòng Giáo dục và Đào tạo kêu gọi công chức, viên chức,
người lao động, các bậc cha mẹ học sinh, học sinh ủng hộ cho giáo viên, học
sinh huyện Hòa Vang, cùng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình
và Hà Tĩnh.
Để đợt vận động đạt kết quả đề ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch công đoàn các trường học triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động quyên góp hỗ trợ
giúp đỡ học sinh và giáo viên các vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra đến cá nhân
và tổ chức được vận động.
2. Tổ chức quyên góp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao
động, các bậc cha mẹ học sinh, học sinh… hỗ trợ cho học sinh và giáo viên vùng
bị thiên tai, lũ lụt.
- Hình thức vận động: Quyên góp tiền mặt.
- Thời gian kết thúc cuộc vận động: Trước ngày 05 tháng 11 năm 2020.
- Thời gian nhận ủng hộ của các trường học: Các trường học gửi ủng hộ về
Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 05 tháng 11 năm 2020 (Thứ năm), buổi
sáng từ 8h00 đến 10h00 và buổi chiều từ 14h00 đến 16h00 (ông Lê Thanh Nhơn
nhận) để tổng hợp gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
- Sau thời gian trên Mọi sự vận động, hỗ trợ xin vui lòng gửi về tài khoản
số: 112.00000.9038 của Công đoàn Giáo dục thành phố, tại chi nhánh Ngân
hàng Công thương thành phố Đà Nẵng. Lưu ý: khi chuyển khoản ghi rõ tên đơn
vị chuyển và nội dung: “Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ” để tiện theo dõi.
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Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn nhằm chung tay góp sức hỗ trợ giáo
viên và học sinh ở các vùng khó khăn, lũ lụt. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề
nghị Hiệu trưởng phối hợp với Chủ tịch công đoàn các trường học hưởng ứng,
triển khai thực hiện theo thời gian trên./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND quận Thanh Khê (để báo cáo);
- Lãnh đạo, CV phòng;
- Lưu: VT, HĐNG.

Lại Tiến Hương

