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ĐƠN XIN THAM GIA 
CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN TIẾP SỨC MÙA THI NĂM 2013 

 

Kính gửi:  Hội Sinh viên trường ĐH Lạc Hồng 

Tôi tên là:…………………………………………………………..Nam (Nữ): ……………… 

Là sinh viên lớp:…………….., Khoa:…………………….……….MSSV:  …………………. 

Hi n na  : Điểm trung bình học tập của tôi là ............., điểm trung bình rèn lu  n là .............. 

Sinh ngày:…..……...., Quê quán: ……………….. Đi n thoại liên lạc: ....................................  

Địa chỉ mail :…………………………………….Địa chỉ Facebook :………………………... 

Chỗ ở hi n na : ...........................................................................................................................  

Số lần đã tham gia Tiếp sức mùa thi: …….. vào các năm:  .......................................................  

Các vị trí, địa điểm đã được phân công:  ....................................................................................  

Chức vụ các năm (đội trưởng/ đội phó/ đội viên):  .....................................................................  

Phương ti n đi lại hi n tại:  .........................................................................................................  

Tôi là: Đảng viên  Đoàn viên trung kiên  Đoàn viên  Hội viên  Nhóm máu:………... 

Để phát hu  tinh thần tình ngu  n sẵn có của sinh viên Vi t Nam, đồng thời nhằm góp 

sức trẻ của sinh viên Lạc Hồng để giúp đỡ các bạn thí sinh tham gia thi tu ển sinh đại học 

năm 2013. Tôi cảm thấ  bản thân có đủ khả năng để tham gia chiến dịch tình ngu  n Tiếp 

sức mùa thi năm 2013.  

Vì vậ  tôi làm đơn nà  xin được tham gia vào Đội thanh niên tình ngu  n thực hi n 

chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2013.  

Tôi xin cam kết chấp hành tốt quy định, sự phân công, điều động của Ban tổ chức và 

hoàn thành tốt nhi m vụ được giao. 

Tôi xin cam kết những điều ghi trong đơn là đúng sự thật. 

Xin chân thành cảm ơn! 

VP Đoàn - HSV nhận đơn 

Ngà  nhận đơn: … / … /2013 

NGƯỜI NHẬN 

Biên Hòa, ngà  ….. tháng …. năm 2013 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

 

 

 

 

                 

Hạn chót nộp đơn đến ngà  15/6/2013. 

Vào lúc 8h00, thứ 3 ngày 18/6/2013, các bạn sinh viên đăng ký tham gia chương trình 

TSMT năm 2013 tập trung tại phòng E105 – Cơ sở 3 – ĐH Lạc Hồng để nghe phổ biến một 

số nội dung liên quan đến chiến dịch TSMT năm 2013.  

Sinh viên không đến tập trung xem như không tiếp tục tham gia chương trình.  

Ảnh thẻ 
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