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Hướng đến chào mừng Đại hội Công Đoàn trường ĐH SP TPHCM lần thứ XVII (2017-2022), với sự hỗ trợ
nhiệt tình của toàn thể giảng viên, công đoàn viên, Đoàn TNCS khoa Ngữ Văn, trong tháng 12/2017, Công Đoàn
BP Khoa Ngữ Văn đã tổ chức chuỗi hoạt động với nhiều sự kiện tiêu biểu.
Trước hết là buổi ký tặng sách, trao học bổng, giao lưu với luật sư, nhà văn kiêm họa sĩ Amanda Huỳnh; nhà
văn nhà báo Trung Nghĩa; nhà văn kiêm Mc Tùng Leo tại Đại học Sư Phạm TPHCM vào sáng ngày 23/12/2017.
Đây là cơ hội để sinh viên khoa Ngữ Văn lắng nghe những trao đổi về văn học, đời sống và công tác học tập nghiên
cứu. Trong khuôn khổ này, nhà văn Amanda Huỳnh đã trao học bổng (2.000.000 đồng/suất) cho 5 bạn sinh viên
khoa Ngữ Văn có thành tích tốt trong hoạt động phong trào và học tập. Nội dung chi tiết buổi giao lưu được giới
thiệu thông qua phóng sự của Truyền hình Pháp luật Việt Nam (Đại học Sư phạm TPHCM – Có hẹn với ngày mai)
và báo Tuổi trẻ online (Thất bại để chạm đến ước mơ) ngày 29/12/2017.

Vào buổi tối cùng ngày, đêm phát cơm từ thiện “Mùa đông không lạnh” hướng đến đối tượng là người vô gia cư,
người già, trẻ em cơ nhỡ trên địa bàn quận 5, 10, và 11 thành phố HCM, dưới sự phối hợp của Ban chấp hành Công
đoàn BP khoa Ngữ Văn, 30 đoàn viên sinh viên khoa Ngữ Văn, hơn 20 cán bộ viên chức Vanthai Land đã diễn ra
thành công tốt đẹp. Sau hơn 2 giờ hành quân (từ 22:00-24:00) đoàn đã trao tặng hơn 500 phần thức ăn, nước uống
và tất ấm cho đồng bào khó khăn. Hoạt động này đánh dấu bước phát triển mới trong việc phối hợp tổ chức hoạt
động xã hội của Công đoàn BP khoa Ngữ Văn.

1/2

“MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH 2017” CỦA CÔNG ĐOÀN KHOA NGỮ VĂN
Thứ hai, 13 Tháng 8 2018 14:50

Tiếp đó, buổi giao lưu văn nghệ trao quà cho trẻ em Làng trẻ SOS Gò Vấp đã được tổ chức dựa trên sự phối hợp
của Đoàn TNCS Khoa Ngữ Văn, CLB Biglove và Công đoàn BP Khoa Ngữ văn. Trong sự kiện này, đoàn đã tổ
chức trò chơi, văn nghệ cho hơn 100 em nhỏ đồng thời trao 20 phần quà gồm bánh kẹo và sữa cho Làng trẻ, lắng
nghe những trao đổi vui buồn của các mẹ, các dì chịu trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở này. Đặc biệt,
buổi giao lưu không chỉ là dịp thể hiện tinh thần san sẻ trách nhiệm xã hội mà còn có tác dụng giáo dục sâu sắc đối
với con em của cán bộ, giảng viên, công đoàn viên Khoa Ngữ Văn tham gia trong buổi sáng ngày 24/12/2017.

Với sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Chi Ủy, Ban chủ nhiệm khoa Ngữ Văn và đặc biệt là BCH Công
đoàn trường ĐH SP TPHCM, chuỗi hoạt động “Mùa đông không lạnh” của Công đoàn BP khoa Ngữ Văn là bước
đi đầu rất nhỏ nhưng gánh vác một hoài bão rất lớn là chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của
Công đoàn viên khoa Ngữ Văn đồng thời nhân rộng tinh thần Người khoa Văn:
Người khoa Văn nhân hậu lắm
Người khoa Văn chân thành nhiều
Mẹ dặn con: Mai khôn lớn
Chọn người khoa ấy mà yêu.
BCH. CĐ BP Khoa Ngữ Văn.
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