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Nhằm chia sẻ, động viên với các em học sinh thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh Quảng Bình,
ngày 26/09/2020, Đoàn cơ sở Cục Hải quan Quảng bình đã tổ chức Chương trình T
“ rung thu
cho em
” tại
trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong chương trình lần này, Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã trao tặng cho các
em học sinh những phần quà trung thu đầy ý nghĩa là bánh, kẹo, sữa và truyện tranh. Bên cạnh
đó, Đoàn cũng đã gửi đến các em học sinh bán trú một phần nhu yếu phẩm giúp cải thiện bữa
ăn hàng ngày và tặng thưởng cho các em có thành tích học tập xuất sắc của Trường.
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Với nguồn kinh phí hơn 26 triệu đồng nhận được từ các mạnh thường quân và sự ủng hộ của
các đoàn viên thanh niên của Cục, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn cơ sở chia
sẻ “Để có được một chương trình đầy ý nghĩa và ấm áp cho các em, Đoàn cơ sở thực thực biết
ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ. Những phần quà gửi đến các em tuy nhỏ nhưng đó
là cả tấm lòng sẻ chia, đầy yêu thương của mọi người”.

Chương trình “Trung thu cho em” thực sự đã góp phần động viên các em nhỏ trong dịp Tết
đầy ý nghĩa này; mong rằng các em có thêm nghị lực, nỗ lực hơn nữa trong học tập để biến ước
mơ của mình thành hiện thực, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.
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