Trường THPT Lê Thánh Tôn
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
Số 03-2021 /KHCĐGV

KẾ HOẠCH

“VUI XUÂN ẤM ÁP ” LẦN THỨ 14 – NĂM 2021
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Để góp phần cùng chung tay với xã hội trong việc hỗ trợ cho giáo viên, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em ung thư, thăm hỏi mẹ Việt
Nam anh hùng đón Tết Nguyên đán 2021; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, tinh
thần vì cộng đồng cho Giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian:
- Thời gian phát động gây quỹ từ 14/01/2021 đến hết ngày 05/02/2021.
- Thời gian tổ chức chương trình từ ngày 05/02/2021 đến ngày 06/02/2021
2. Địa điểm:
- Thầy Cô giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường THPT Lê Thánh
Tôn
- Tại trẻ mồ côi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận như (Long An hoặc
Củ Chi)
- Trẻ em ung thư, khoa Nhi, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
- Phát động trong toàn thể Cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên và người thân ủng hộ
hiện kim và hiện vật còn sử dụng được để hỗ trợ cho chương trình.
- Phát động trong toàn thể học sinh và phụ huynh ủng hộ hiện kim và hiện vật còn sử
dụng được để hỗ trợ cho chương trình.
Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Vui Xuân ấm áp ” lần thứ 14 – năm 2021. Rất
mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy, Ban giám hiệu, Công Đoàn trường để
hoạt động được diễn ra đúng kế hoạch; rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các
thầy cô và các em học sinh để cùng chung tay với Chi Đoàn Giáo viên trong việc tổ chức
chương trình góp phần đem mùa xuân đến với giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,
trẻ em bất hạnh và mẹ Việt Nam anh hùng .
Mọi đóng góp và thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ:
- Thầy HIẾU 01217843148 (Bí thư CĐGV)

- Thầy TÂN – 01696944462

- Cô HOA–0966278893 (Phó bí thư CĐGV) - Cô Diễm - 0964020338
Trân trọng cám ơn!
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