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Số:         /BCĐ 
 

Thư cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức 

cá nhân nhà hảo tâm hỗ trợ cho Kỳ thi 

TN THPT năm 2020  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Lộc, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

 Kính gửi:   

                             - Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật; 

                             - Nhà Hàng Xanh; 

                    - Công ty TNHH MTV XNK Cường Giang; 

           - Viettel Cao Lộc; 

           - Đền Mẫu Đồng Đăng 

      - Hội cha mẹ học sinh các trường THPT Cao Lộc, THPT                               

        Đồng Đăng, THPT Ba Sơn, TTGDNN-GDTX huyện. 

 

 

Trong những năm qua, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông luôn nhận 

được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ các nguồn lực xã hội hóa giáo dục của các cơ quan, 

doanh nghiệp và cá nhân các nhà hảo tâm trên địa bàn trong và ngoài huyện. Đây 

là những nghĩa cử cao đẹp, nhân văn xuất phát từ những tấm lòng nhân ái, sự cảm 

thông chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần để tập thể thầy, trò các nhà trường 

Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện cố gắng nỗ lực hết mình tiếp tục làm tốt hơn sự nghiệp “trồng người” mà 

Đảng, Nhà nước và xã hội giao cho. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính 

quyền từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ của các 

cấp, các ngành các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện cùng với sự đồng lòng của nhân dân, 

sự quan tâm chia sẻ, chung sức đồng lòng của các doanh nghiệp, Phụ huynh học 

sinh, các tổ chức cá nhân hảo tâm trong toàn xã hội đã hỗ trợ Kỳ thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông năm 2020 cho các trường Trung học phổ thông, Trung tâm 

Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Cao Lộc cả về 

tinh thần và vật chất. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại các điểm 

thi trên địa bàn huyện và các thí sinh thuộc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt 

Bắc đã diễn ra an toàn, đảm bảo theo kế hoạch. Các thí sinh dự thi được quan tâm 

giúp đỡ, động viên kịp thời phù hợp theo từng đối tượng, đặc biệt là các thí sinh có 

hoàn cảnh khó khăn nên rất ổn định về tâm lý tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm 

túc các buổi thi. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 trân 

trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, chung sức đồng lòng của các doanh nghiệp, tổ 



2 

 

chức, cá nhân, nhà hảo tâm, Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường Trung học 

phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. 

Kính chúc ban lãnh đạo, tập thể các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, 

Ban đại diện cha mẹ học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo 

dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và 

ngày càng phát triển, thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động của mình./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Huyện đoàn Cao Lộc; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Phòng GD; 

- Lưu: VT.         

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 
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DANH SÁCH 

Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, Phụ huynh học sinh ủng hộ, 

hỗ trợ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

TT Tên cá nhân, doanh nghiệp hỗ 

trợ 

Đơn vị được 

hỗ trợ 

Số tiền Hiện vật Ghi 

chú 
 

1 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường địa 

chỉ:  

Khối Trần Quang Khải, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn cùng Hội 

Chữ thập đỏ huyện Cao Lộc 

Các trường 

THPT, 

TTGDNN-

GDTX huyện 

9.200.000đ 2.500 chiếc 

khẩu trang, 10 

thùng nước 

đóng chai 

 

2 Nhà Hàng Xanh, số 433A đường 

Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng 

Sơn cùng Hội chữ thập đỏ huyện 

Cao Lộc 

50 HS lớp 12 

Trường 

THPT Cao 

Lộc 

3.000.000đ   

3 Công ty TNHH MTV xe điện DK 

Việt Nhật thành phố Lạng Sơn cùng 

Hội chữ thập đỏ huyện Cao Lộc 

152 HS lớp 

12 THPT Ba 

Sơn 

9.120.000đ 

 

 

  

4 Đền Mẫu Đồng Đăng THPT Đồng 

Đăng 

5.000.000đ   

 

5 

Viettel Cao Lộc cùng Huyện đoàn 

Cao Lộc 

Các điểm thi 

THPT Cao 

Lộc, THPT 

Đồng Đăng 

 20 thùng nước 

khoáng, 6 

chiếc ô, 1 

thùng chứa đá 
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Công ty TNHH MTV XNK Cường 

Giang cùng huyện đoàn Cao Lộc 

Các điểm thi 

THPT Cao 

Lộc, THPT 

Đồng Đăng 

 10 thùng nước 

khoáng 

 

7  Hội cha mẹ học sinh các trường 

THPT, TTGDNN-GDTX huyện 

Các trường 

THPT, 

TTGDNN-

GDTX huyện 

16.150.000đ 50 hộp khẩu 

trang y tế 

 

 


		2020-08-14T16:46:23+0700


		2020-08-14T16:46:23+0700


		2020-08-14T16:46:23+0700




