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THƯ KÊU GỌI 

Xây dựng quỹ Khuyến học – Khuyến tài 
 

Kính gửi:   Học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Thanh Hóa 

         
Để phát huy truyền thống hiếu học, Đảng ủy, Hội Đồng trường, Ban giám hiệu 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã thành lập Hội Khuyến học 

Nhà trường với mục đích hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, cho các hoạt động 

nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Mục đích tốt đẹp ấy 

không chỉ thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của Nhà trường đối với công tác khuyến học, 

khuyến tài mà còn là biểu hiện cụ thể của truyền thống quý trọng hiền tài, quan tâm thế 

hệ tương lai của đất nước, là nét văn hóa trong truyền thống hơn 50 năm xây dựng và 

phát triển của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Với mong muốn tạo được nhiều phong trào, hoạt động ủng hộ hơn nữa để các 

hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho các con, các em mình 

có điều kiện tiếp tục học tập tốt hơn, kịp thời động viên, khen thưởng những học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em sinh viên tàn tật, khuyết tật đã vượt lên 

số phận để đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, những tấm gương tiêu biểu 

cho nghị lực vươn lên hoàn cảnh bản thân trở thành điểm sáng trong thế hệ trẻ của Nhà 

trường.  

BCH Hội Khuyến học Trường trân trọng kêu gọi sự quan tâm, chia sẻ, đóng góp 

cho quỹ Hội của Học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường là 200.000đ/người/khóa học. 

BCH Hội Khuyến học Trường cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ một cách hợp lý, 

đúng mục đích, đúng địa chỉ, thiết thực và hiệu quả đối với những đóng góp, ủng hộ của 

học sinh, sinh viên, học viên Nhà trường.   

Trân trọng cảm ơn!  

                                                                                TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC  
                                                                                                    Chủ tịch 
 
 
 
 
                                                                                               

     Đồng Hương Lan 
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