
 
 
 
 
 

THƯ NGỎ 
 

V/v Tài trợ khẩu trang y tế phục vụ cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 
trên địa bàn huyện Đăk Song 

 
Kính gửi: Quý công ty, quý tổ chức, quý mạnh thường quân, quý phụ              

huynh thân mến ! 
Lời đầu tiên, cho phép trường THPT Đăk Song gửi đến quý công ty, quý tổ                

chức, quý mạnh thường quân, quý phụ huynh lời chào thân ái và trân trọng nhất.                
Kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được                 
nhiều thành công trong cuộc sống. 

Kính thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 08/8                
đến 10/8/2020, tại điểm thi trường THPT Đăk Song có 534 thí sinh. Đặc biệt kỳ                
thi lại diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu đang có nhiều diễn                 
biến phức tạp có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh và của cộng đồng                  
cũng như ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi năm nay. 

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi                
trường THPT Đăk Song và đảm bảo an toàn nhất đối với các thí sinh trên địa bàn                  
huyện Đăk Song . Nhà trường lên kế hoạch trang bị khẩu trang y tế cho thí sinh                  
trong các buổi thi, tuy nhiên hiện nay do nguồn cung cấp khẩu trang y tế hạn chế                  
và kinh phí của nhà trường còn hạn hẹp. 

Vì vậy, rất mong nhận được sự chung tay của quý vị cùng nhà trường hỗ                
trợ thêm khẩu trang y tế để phục vụ cho con em mình được đảm bảo an toàn về                   
sức khỏe trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2020.  

Mọi sự ủng hộ vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Trường Sinh – Phó Hiệu               
trưởng trường THPT Đăk Song. Điện thoại: 0949.800.085. (Lưu ý: Nhà trường            
chỉ xin nhận sự ủng hộ của quý vị bằng hiện vật) 

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các mạnh thường quân. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
  

 



 
 

 


