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THƯ NGỎ: KÊU GỌI THAM GIA HỖ TRỢ CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 

(Được đăng bởi: Lê Hoài Nam Ngày đăng:(16-06-2015))

THƯ NGỎ

Kêu gọi tham gia hỗ trợ cho kỳ thi THPT quốc gia 2015

Thân gửi: toàn thể các em Sinh viên Trường Đại học Nha Trang.

Như các em đã biết, năm 2015 là năm đầu tiên nước ta tổ chức kỳ thi "2 chung", bao gồm kỳ thi tốt nghiệp PTTH và kỳ thi Đại học. Đây

là một bước cải tiến mang tính đột phá của ngành giáo dục. Với trọng trách là đơn vị chủ trì tổ chức cho cụm thi Số 32 (2 tỉnh Khánh

Hòa và Phú Yên), Trường Đại học Nha Trang của chúng ta sẽ phải nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà

trường đang cùng với các cơ quan ban ngành trong tỉnh ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

Bên cạnh những vấn đề về chuyên môn thì chỗ ở cho thí sinh chính là vấn đề mà BTC kỳ thi đang hết sức lo lắng và dành sự quan tâm

đặc biệt. Để góp phần giải quyết khó khăn này, ĐTN - HSV Trường đang cố gắng triển khai mọi phương án, huy động mọi nguồn lực.

Đội tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" hùng hậu đã sẵn sàng, chiến dịch "Sinh viên đồng hành cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015"

cũng đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Sinh viên. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ cho nhu cầu của gần 30.000 thí

sinh và một lượng tương ứng người nhà đi kèm. Trong tình huống cấp thiết này, Nhà trường và các thí sinh rất cần thêm sự chung tay,

đóng góp từ toàn thể các em Sinh viên, cụ thể là sự hỗ trợ về chỗ ở. Ngoài ra, những sự hỗ trợ khác về các vấn đề đi lại, thủ tục, ăn

uống... cũng đều hết sức có ý nghĩa. Dưới đây là một vài phương án mà các em có thể lựa chọn để tham gia và ủng hộ cho kỳ thi:

·          Tham gia trực tiếp hoặc hỗ trợ gián tiếp cho đội Tiếp sức mùa thi (liên hệ HSV Trường);

·          Tham gia chiến dịch "Sinh viên đồng hành cùng kỳ thi THPT quốc gia 2015" (liên hệ ĐTN Trường);

·          Nhường chỗ ở của mình trong KTX cho thí sinh (liên hệ Ban quản lý KTX);

Đây là sự kiện giáo dục quan trọng nhất trong năm của đất nước, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội. Hơn ai hết, lực lượng

Sinh viên chúng ta hãy chứng tỏ được vai trò tiên phong, tham gia bằng tất cả khả năng của mình. Đây chính là dịp để chúng ta thể

hiện tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung của Nhà trường, của xã hội và đặc biệt là có sự hỗ trợ thiết thực nhất cho thế hệ đàn

em.

Thay mặt cho BCH Đoàn Trường, tôi kêu gọi tất cả Sinh viên Nhà trường hãy lựa chọn cho mình một phương án phù hợp với khả năng

để tham gia và ủng hộ cho kỳ thi. Xin gởi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các em, chúc các em một mùa hè thật vui vẻ và ý nghĩa!

Bí thư Đoàn Trường

Lê Công Lập
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