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THƯ KÊU GỌI 

Kính gửi:  Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Thương mại và 

những nhà hảo tâm; 

Chúng ta là những người dân của đất nước Việt Nam giàu truyền thống nhân ái; là con cháu 

Lạc Hồng, thương người như thể thương thân; một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. 

Chúng ta sống cùng nhau nên phải nghĩ về nhau và nghĩ đến những người khác cũng là đồng 

loại, đồng bào, đồng chí, học sinh sinh viên, em nhỏ… có hoàn cảnh, điều kiện không may, gặp tai 

ương, đau ốm, bệnh tật, nghèo khó… Lòng trắc ẩn trong mỗi con người thôi thúc chúng ta làm điều 

gì đó tốt đẹp cho người khác có tình trạng khó khăn hơn mình; lá lành đùm lá rách; là rách ít đùm lá 

rách nhiều. 

Trong ngôi trường Cao đẳng Thương mại của chúng ta đến nay đã có hơn 250 cán bộ viên 

chức và người lao động. Bên cạnh đó là hơn 4000 học sinh sinh viên. Chúng ta ở trong một ngôi 

nhà chung, một tập thể lớn. Chúng ta cần quan tâm đến nhau, cùng nhau xây dựng mái trường này 

không chỉ là một cơ sở đào tạo tốt, có uy tín mà hơn nữa là một tổ chức văn hóa, văn minh, giàu 

tình nhân ái. 

Trong thực tế, mỗi ngày mặt trời lên, chúng ta đón bình minh mới mẻ cùng với những niềm 

vui. Nhưng, đôi khi, một cách bất ngờ, chúng ta cũng nghe những tin dữ, những mẩu chuyện đau 

lòng về ai đó trong cộng đồng lớn hoặc gần gũi nhất là các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, người 

lao động hoặc học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và người thân của họ. Biết đâu 

được, tai họa đâu có lựa người, có thể chính bản thân mình, một lúc nào đó lâm vào tình cảnh nguy 

nan, ngặt nghèo cũng cần bàn tay và sự trợ giúp của xã hội, cộng đồng. Vì vậy, chúng ta nên làm 

điều gì đó, những nghĩa cử thân ái để sẻ chia, động viên, an ủi. Chúng ta cần xích lại và chung tay.   

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Thương mại có ý tưởng thành lập một 

quỹ nhỏ để sử dụng vào mục đích nhân ái, thể hiện tấm lòng của chúng ta đối với những trường hợp 

cán bộ viên chức, người lao động hoặc học sinh sinh viên nhà trường không may gặp hoạn nạn, ốm 

đau đặc biệt hoặc có tình cảnh khó khăn cần giúp đỡ khẩn cấp - Một miếng khi đói bằng cả gói khi 

no. 

Tất nhiên là hiện nay chúng ta đang có nhiều hình thức hoạt động xã hội hướng đến cán bộ 

viên chức, người lao động và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nhưng nguồn tài chính và 

phương thức phân phối đôi khi còn hạn chế. Để thêm một chút đóng góp kịp thời và thích hợp trong 

những trường hợp đặc biệt, chúng ta nên có một quỹ nhỏ để ứng cứu khi cần thiết. 

Trên tinh thần đó, Công đoàn cơ sở nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, người lao 

động và những nhà hảo tâm hãy quan tâm và chia sẻ, tự nguyện theo khả năng của mình, của ít lòng 

nhiều, đóng góp xây dựng "Quỹ Thiện Tâm" Trường Cao đẳng Thương mại, bắt đầu từ tháng 4 năm 

2016. 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động và các 

quy định cụ thể để quản lý Quỹ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Trước mắt, Quỹ sẽ được 

Công đoàn cơ sở quản lý như một nguồn thu khác, có sổ chi tiết ghi chép và theo dõi cụ thể. Việc 

thu sẽ thực hiện thông qua hệ thống tổ chức công đoàn của nhà trường và việc chi sẽ thực hiện theo 

quy chế. 

Kính mong nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả mọi người; góp gió thành bão. 

Trân trọng cám ơn ! 
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