CHƯƠNG TRÌNH XUÂN YÊU THƯƠNG 2019
THĂM HỎI VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
CỦA TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Nhằm hưởng ứng Lễ phát động Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc của
Bác” do Trung ương Đoàn phát động; nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình xã hội
hóa giáo dục của nhà trường, ngay từ đầu năm học, theo chỉ đạo từ Chi bộ và lãnh đạo
nhà trường, Đoàn thanh niên đã lên kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa bằng những công
việc cụ thể như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các buổi nói chuyện về Bác Hồ vào
các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn và đặc biệt đã tổ chức các hoạt động tình nguyện
như kêu gọi đoàn viên thanh niên các chi đoàn nuôi heo đất, vận động các mạnh thường quân,
cựu học sinh nhà trường quyên góp nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó
khăn của nhà trường nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019 và đã huy động được 7.250.000vnđ (Bảy triệu
hai trăm năm mươi nghìn đồng).
Chương trình đã tiến hành đi thăm hỏi và trao 13 suất quà, với mỗi phần quà trị giá

557.692vnđ/01 học sinh.
Ngày 30/01/2019 (Nhằm 26 tháng chạp năm Mậu Tuất) Lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ
nhiệm và Đoàn thanh niên đã tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà cho 13 học sinh có hoàn cảnh khó
khăn trên địa bàn 04 xã (Quảng Phú, Đức Xuyên, Đăk Nang và Ear Bin).

Thầy Trịnh Đức Tiến – Hiệu trưởng nhà trường thăm hỏi và tặng quà cho các học sinh

BCH đoàn trường thăm hỏi và tặng quà cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn

Một số hình ảnh khác của chương trình Xuân yêu thương 2019:
https://www.facebook.com/DoantruongTHPTHungVuong.Krongno.DakNong/media_set?set=
a.355635555026457&type=3

(Nguồn, ảnh: Đoàn trường Trường THPT Hùng Vương-Krông Nô-Đăk Nông)
(Fanpage: https://www.facebook.com/DoantruongTHPTHungVuong.Krongno.DakNong)

