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Ủng hộ Quỹ khuyến học Tống Trân- Cúc Hoa 

 

               Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, 

    các nhà hảo tâm và người con quê hương Phù Cừ trên mọi miền Tổ quốc. 

Trong những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã được các cấp, các 

ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ 

và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 

xây dựng xã hội học tập. Thông qua Hội Khuyến học huyện (Quỹ khuyến học 

Tống Trân- Cúc Hoa), mỗi năm có hàng trăm suất học bổng, hàng nghìn suất quà 

từ nguồn tài trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được 

trao đến tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để khích lệ, hỗ trợ các em 

tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập và khuyến khích, động viên các thầy, cô 

giáo, các em học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong giảng dạy và học tập,… Sự ủng 

hộ, giúp đỡ kịp thời đó đã thể hiện được truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc 

Việt Nam nói chung và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Lưỡng Quốc 

Trạng Nguyên Tống Trân nói riêng. 

Thay mặt Lãnh đạo huyện Phù Cừ, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng 

hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người con quê hương Phù Cừ trên 

mọi miền Tổ quốc, các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng đối với công tác khuyến 

học, khuyến tài trên địa bàn huyện trong thời gian qua. 

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/1996 - 

02/10/2022) và hưởng ứng đợt phát động “Tháng khuyến học”, tôi kêu gọi các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp, người con quê hương 

Phù Cừ trên mọi miền đất nước, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện bằng tình 

cảm chân thành, tương thân, tương ái và trách nhiệm chăm lo cho thế hệ tương lai 

của quê hương, đất nước, hãy tiếp tục quan tâm, chung tay đóng góp, ủng hộ Quỹ 

Khuyến học Tống Trân – Cúc Hoa để có thêm nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ những học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục được học tập và khuyến khích, động 

viên các thầy, cô giáo, các em học sinh có thành tích tiêu biểu trong giảng dạy và 

học tập nhằm phát huy, nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. 

Mọi sự đóng góp, ủng hộ, xin gửi về Quỹ Khuyến học Tống Trân – Cúc Hoa 

(số điện thoại liên hệ: 0978.160.477 - Ông Hoàng Xuân Hiến, Phó Trưởng phòng 

GD&ĐT huyện) hoặc chuyển vào tài khoản 46510001566868 tại Ngân hàng BIDV 

chi nhánh Hưng Yên. 

Trân trọng cảm ơn những “Tấm lòng vàng vì sự nghiệp Khuyến học”! 

 
         Nguyễn Khả Phúc 
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