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         KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

  Quy Nhơn, ngày 10 tháng 06 năm 2018 

THƯ NGỎ! 

(V/v Huy động hỗ trợ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2018) 

Kính gửi: - Quý anh chị cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin, 

trường Đại học Quy Nhơn 

- Quý công ty, các tổ chức, cá nhân. 

Lời đầu tiên, Ban chấp hành Liên chi đoàn - Liên chi hội thay mặt cho toàn thể các bạn 

sinh viên khoa CNTT xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý anh chị, Quý công ty. 

Kính thưa Quý anh chị, Quý công ty, 

Chiến dịch MÙA HÈ XANH là một trong những hoạt động tình nguyện vô cùng ý nghĩa 

của các bạn sinh viên. Năm nay, Ban chấp hành tổ chức thực hiện ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định từ ngày 18/06/2018 đến 22/06/2018.  

Bên cạnh những hoạt động tình nguyện tại địa phương, chiến dịch còn tổ chức tặng các 

suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình neo đơn, học sinh nghèo vượt khó và xây 

dựng một tủ sách Thanh niên tặng địa phương. 

Ban chấp hành kính mong nhận được sự hỗ trợ từ phía các anh chị, các công ty về việc 

quyên góp kinh phí và một số sách khoa học thường thức đã qua sử dụng. 

Mọi thông tin chi tiết và đóng góp, Quý anh chị, Quý công ty có thể liên hệ:  

Ths. Vũ Sơn Lâm, Bí thư Liên chi đoàn Công nghệ thông tin 

- Số điện thoại: 0986.131.673 / Email: lamvuson@gmail.com 

- Số tài khoản BIDV: 58010000943459 

- Số tài khoản ACB: 75649559 

(Vui lòng để lại thông tin họ tên và số điện thoại để Ban tổ chức thuận tiện thống kê và thông báo) 

Sự góp sức của Quý anh chị, Quý công ty là nguồn động viên rất lớn cho phong trào 

sinh viên của khoa và mang lại ý nghĩa thiết thực cho chiến dịch.  

Mến chúc Quý anh chị, Quý công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
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