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THÔNG BÁO 

Về việc tham gia Chương trình “Chạy vì trái tim” - 2016 
 

Nhằm hưởng ứng một chương trình ý nghĩa, “Chạy vì trái tim 2016” và chung tay 
giúp trẻ em nghèo phẩu thuật tim do Gamuda Land phối hợp với Quỹ Nhịp tim Việt Nam. 
Chương trình được tổ chức hàng năm, với sự tham gia của hơn 12.000 người cùng sự 
đóng góp của các nhà tài trợ, chương trình đã gây quỹ được 2.1 tỷ đồng để phẩu thuật tim 
cho 95 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. 

Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung tham gia chương trình, cụ thể 
như sau: 

- Tên chương trình: CHẠY VÌ TRÁI TIM 2016 

- Thời gian:  7.00 – 10.30 - Chủ nhật, ngày 06/11/2016 

- Địa điểm:  Celadon City, 88 đường N1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 
TP.HCM 

- Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên có quan tâm. Sinh viên có thể đăng ký tham 
dự với tư cách là tình nguyện viên (quyền lợi và nghĩa vụ TNV, xem trong file 
đính kèm) hoặc tham gia chạy bộ.  

- Cự ly chạy: 3.5 km 

- Sinh viên đăng ký tham dự theo đường dẫn:  
 https://goo.gl/forms/eKEyPLczkoYU4irX2 

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 27/10/2016 

Trên đây là thông báo của Phòng Công tác Sinh viên về việc tham gia chương trình 
“Chạy vì trái tim 2016”, kính đề nghị các khoa phổ biến thông tin đến sinh viên biết và 
tham dự. 

Trân trọng. 

 
  TRƯỞNG PHÒNG 
      (đã ký) 
 
 
 
 Tạ Thị Lan Anh 

Nơi nhận: 
- Thầy Nhân  (để b/c); 
- Các khoa, đơn vị liên quan (để phối hợp t/h); 
- Lưu CTSV. 


