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THÔNG BÁO DỪNG TIẾP NHẬN TÀI TRỢ KINH PHÍ 

Cho việc xây dựng Đài kỷ niệm Sự kiện cán bộ, sinh viên 

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ bảo vệ Tổ quốc 

 

Ngày 11/10/2021, Ban Điều hành dự án xây dựng Đài kỷ niệm Sự kiện cán bộ, sinh viên 

Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tham gia quân ngũ bảo vệ Tổ quốc đã gửi Thư ngỏ kêu 

gọi vận động tài trợ kinh phí xây dựng Đài kỷ niệm. Cuộc vận động đã được lan tỏa rộng 

rãi và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo các thế hệ cán bộ, sinh viên, cựu 

chiến binh và những người gắn bó, yêu mến Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chỉ trong 

vòng thời gian chưa đầy 2 tuần, tính đến 17h ngày 22/10/2021, Ban Điều hành đã nhận 

được số tiền 670.075.000đ, vượt con số dự toán đã thông báo trong Thư ngỏ là 

630.000.000đ. Một số cá nhân và tập thể cũng đã thông báo sẽ gửi ủng hộ trong thời gian 

tới. Xét thấy số tiền ủng hộ tính đến thời điểm này cũng đã đủ để đảm bảo thực hiện dự 

án, Ban Điều hành dự án đã trao đổi và thống nhất dừng tiếp nhận tài trợ từ ngày 

25/10/2021 (sớm hơn so với mốc thời gian dự kiến 15/11/2021 như trong Thư ngỏ) để tập 

trung vào công việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Ban Điều hành dự án xin 

trân trọng kính báo để các cá nhân và tổ chức quan tâm được biết. 

Trong thời gian qua, Ban Điều hành cũng đã nhận được góp ý từ một số cá nhân 

về phương án xây dựng Đài Kỷ niệm. Ban Điều hành trận trọng cảm ơn và sẽ xem xét 

tiếp thu các ý kiến để dự án thành công, đáp ứng tâm nguyện của các thế hệ cán bộ, sinh 

viên, cựu chiến binh.  

Ban Điều hành dự án trân trọng cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của các cá nhân, tổ 

chức trong cuộc vận động đầy ý nghĩa này. 

 Trân trọng./. 
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