UBND HUYỆN BÌNH ĐẠI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1279 /PGD&ĐT-VP

Bình Đại, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v trao học bổng Viettel cho học sinh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa
bàn xã Đại Hòa Lộc và Thạnh Trị.
Trong những năm qua, ngành giáo dục huyện Bình Đại đã được sự hỗ trợ
tích cực của Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội, chi nhánh Viettel
Bến Tre tài trợ nhiều suất học bổng, học phẩm cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận
nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học để các em đủ điều kiện đến
trường.
Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với
Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội, chi nhánh Viettel Bến Tre phát
học bổng cho học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc các xã Đại
Hòa Lộc, Thạnh Trị (các trường còn lại Viettel sẽ đến trường phát trực tiếp).
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học và
Trung học cơ sở thuộc các xã Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị đến dự và cử giáo viên
hướng dẫn học sinh đến nhận học bổng.
Thời gian: 14 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2021
Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giao Hiệu trưởng Trường THCS Đỗ Hữu Phương chọn học sinh phát biểu
cảm ơn nhà tài trợ.
Lưu ý: Học sinh mặc đồng phục của trường nếu là đội viên thì mang khăn
quàng đỏ và đảm bảo thực hiện tốt 5K./.
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