
 

Thư ngỏ 

 
Kính gửi:   - Cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang 

công tác tại trường trường tiểu học Hoàng Văn Thụ; 

- Quý phụ huynh học sinh, mạnh thường quân của nhà 

trường! 

Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, là truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc Việt  Nam, nhằm giúp đỡ 35 người lao động là nhân viên, cấp dưỡng 

quản sinh hợp đồng trường nghỉ làm việc để phòng chống dịch bệnh do chủng 

mới của vi rút corona gây ra. Công đoàn và nhà trường tiểu học Hoàng Văn 

Thụ gửi thư ngỏ kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và quý vị phụ huynh để chia sẻ khó khăn với người lao động (nghỉ làm việc 

nhiều tháng mà không có lương). 

Để người lao động bớt chút khó khăn, yên tâm nghỉ phòng dịch và quay lại 

trường làm việc sau khi dịch covid bị đẩy lùi, tiếp tục tận tình chăm sóc và phục 

vụ học sinh, giúp nhà trường ổn định nề nếp học tập và sinh hoạt của các em 

khi đi học lại. 

BGH – BCH Công đoàn Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ trân trọng cảm ơn 

sự đồng hành, cảm thông, hỗ trợ của Hội đồng sư phạm và quý phụ huynh. 

Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ mua lương thực, thực phẩm gửi tặng đến các 

nhân viên,  cấp dưỡng, quản sinh thuộc đối tượng khó khăn nêu trên. 

Thời gian quyên góp ủng hộ: Từ 15/03/2020 đến 25/03/2020 

Thời gian trao tặng cho người lao động: Từ 26/03/2020 đến 31/ 03/ 2020 

Danh sách tài trợ và mọi thông tin về người lao động được nhận quà sẽ 

được Nhà trường đăng tải công khai trên web site http://hoangvanthudn.edu.vn 

 và các kênh thông tin khác của Trường. 

Trân trọng cảm ơn! 
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