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 CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN KINH TẾ 

 ĐỘI HÌNH CHUYÊN PHÁP LUẬT 

TP.HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2017 

 

THƯ NGỎ 

V/V VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ CHO ĐỘI HÌNH CHUYÊN PHÁP LUẬT 

THỰC HIỆN CHẶNG 2 CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN SINH VIÊN KINH TẾ 

“VUI HỘI TRĂNG RẦM” 

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân 

Đầu tiên, Đội hình chuyên pháp luật trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp/ quý văn 

phòng luật sư/ quý mạnh thường quân lời chúc sức khoẻ, may mắn và thành công. 

Kính thưa quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân, 

Chiến dịch Mùa hè xanh là một trong những hoạt động tình nguyện vô cùng ý nghĩa của 

các bạn sinh viên được diễn ra trong dịp nghỉ hè. Bắt đầu từ năm 2008, Chiến dịch Mùa hè 

xanh có thêm chặng 2 là “Vui hội trăng rằm”, nên để đồng bộ và mang màu sắc riêng của 

sinh viên Kinh tế, Ban chỉ huy chiến dịch đã quyết định đổi tên thành Chiến dịch tình 

nguyện sinh viên Kinh tế. Từ khi thành lập đến nay, Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh 

tế đã thu hút hơn 20.000 sinh viên tham dự cùng nhiều công trình thanh niên, việc làm ý 

nghĩa đã được thực hiện. 

Năm 2005, Chiến dịch Mùa hè xanh được thay đổi về cách thức hoạt động và có sự phân 

hoá về mặt chuyên môn thông qua cách thức thành lập các đội hình Chuyên nhằm phục vụ 

cho nhu cầu thiết thực của người dân địa phương tại địa bàn chiến dịch diễn ra. Đội hình 

Chuyên Pháp luật là một trong những đội hình Chuyên ra đời ngay từ những ngày đầu với 

sứ mệnh tuyên truyền kiến thức pháp luật đến cho người dân địa phương và giúp pháp luật 

dễ dàng đi vào đời sống thường nhật của họ. Qua hơn 12 năm tham gia Chiến dịch, đội hình 

đã tư vấn được trên 8.000 lượt người, tổ chức thành công hơn 100 chương trình giúp tuyên 

truyền pháp luật... và vinh dự nhiều lần được nhận các giấy khen, bằng khen từ BTC chiến 

dịch, Đoàn trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Tiếp nối thành công của chiến dịch lần trước, năm 2017, đội hình Chuyên pháp luật tiếp 

tục tham gia Chiến dịch tình nguyện sinh viên Kinh tế. Cụ thể, đội hình tham gia cả 2 chặng 

của Chiến dịch: 

+ Chặng 1: từ ngày 30/06/2017 đến ngày 25/07/2017. 
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+ Chặng 2 – “Vui hội trăng rằm”: từ ngày 30/09/2017 đến ngày 01/10/2017. 

Với thành công của chặng 1, đội hình Chuyên Pháp luật tiếp tục thực hiện chặng 2 – 

“Vui hội trăng rằm” tại địa bàn xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ở đây, đội 

hình sẽ tổ chức ngày hội vui chơi cho thiếu nhi địa phương bao gồm các trò chơi được bố trí 

theo hình thức gian hàng. Đây là dịp để các em nhỏ được vui chơi, giải trí sau những ngày 

học tập chăm chỉ trên ghế nhà trường, giúp các em được phát triển trong môi trường lành 

mạnh, tạo những phút giây vui vẻ bên bạn bè và người thân. Ngoài ra, đêm vui hội trăng 

rằm với các tiết mục văn nghệ hấp dẫn kèm với đó là khoảnh khắc rước đèn trung thu cùng 

nhau sẽ mang đến cho các em nhỏ một mùa trung thu hạnh phúc, vẹn toàn và đầy ý nghĩa, 

tạo tiền đề để các em có thể học tập tốt hơn khi mùa tựu trường đã đến gần. 

Hiện đội hình chuyên Pháp luật đang tiến hành tìm kiếm các nguồn tài trợ để gây quỹ 

hoạt động cho chặng 2 của chiến dịch. Các hoạt động diễn ra với tổng kinh phí dự kiến là: 

15.000.000 vnđ (Mười lăm triệu đồng), gồm các phần việc chính sau: 

- Tổ chức gian hàng trò chơi cho thiếu nhi địa phương: 3.000.000 vnđ (Ba triệu đồng); 

- Phát lồng đèn đón trung thu (dự kiến 400 lồng đèn): 2.000.000 vnđ (Hai triệu đồng); 

- Tặng các phần học bổng cho thiếu nhi vượt khó học giỏi (dự kiến 5 suất): 5.000.000 

vnđ (Năm triệu đồng); 

- Các chi phí khác như phương tiện di chuyển, ăn uống cho chiến sĩ…: 5.000.000 vnđ 

(Năm triệu đồng). 

Việc tài trợ có thể bằng các hình thức như tiền mặt, chuyển khoản và có thể hỗ trợ về 

hiện vật như tập viết, sách truyện cho thiếu nhi… (những hiện vật này sẽ được đội hình trao 

tận tay đến cho đối tượng phù hợp). 

Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân muốn tham gia 

tài trợ, đóng góp xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua các đại diện sau: 

- Đội trưởng đội hình: Bùi Duy Hưng (Phó bí thư Đoàn khoa Luật) 

 SĐT: 0947 452 573 Mail: buiduyhung.er@gmail.com 

 Số TK: 0036100019048005 (Ngân hàng Phương Đông (OCB) – PGD Duy Tân) 

 

- Đội phó đội hình: Đặng Hồ Uyên Thục (Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên 

khoa Luật) 

 SĐT: 0168 260 8781 Mail: uyenthuclk@gmail.com 

Các hoạt động của đội hình có thành công trọn vẹn hay không phụ thuộc rất lớn vào sự 

quan tâm và hỗ trợ từ phía Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý mạnh thường 

quân. Đồng thời, thông qua tư cách là nhà tài trợ của đội hình Quý doanh nghiệp/ quý văn 

phòng luật sư/ quý mạnh thường quân có thể xây dựng cũng như quảng bá hình ảnh tốt đẹp 

về thương hiệu của mình đối với sinh viên nói riêng và xã hội nói chung.  
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Đội hình chuyên Pháp luật rất mong sẽ nhận được sự hồi âm từ Quý doanh nghiệp/ quý 

văn phòng luật sư/ quý mạnh thường quân trong thời gian sớm nhất. 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý doanh nghiệp/ quý văn phòng luật sư/ quý 

mạnh thường quân. 

Trân trọng kính chào. 

 TM.ĐỘI HÌNH CHUYÊN PHÁP LUẬT 

 ĐỘI TRƯỞNG 

 

 

 

 (đã kí) 

 BÙI DUY HƯNG 




