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THÔNG BAO 
V vic üng h Qu khuyên hyc "Nguyn Thanh BInh" nãm 2018 

Qu5' khuyn hyc "Nguyn Thanh BInh" Truäng Dai  hyc Cong nghip Ha 
Ni duqc thành 1p näm 2003, tir khi thành 1p den nay Qu5 dã cap han 3000 
suât hyc bong có trj giá tü 1.000.000 dông den 1.200.000 dông cho hyc sinh, 
sinh viên thuc các dôi tuçrng: Gia dinh thuc h nghèo ho.c hO cn nghèo, tan 
tat, mô côi, vuo't khó khän, vtran len trong hyc tp và rèn 1uyn có thành tIch 
hoc tap dat loal kha tro' len Hoc sinh, sinh viên dat loai gioi trcl len Hoc sinh, 
sinh viên dat  giài k' thi cap Quôc gia, Quôc tê và dat  giãi nhât trong nghiên ciru 
khoa hyc cap truYng. 

Trong thai gian vuia qua, vi sir Ung hO nhit tInh cüa CBVC, hyc sinh, 
sinb viên và các to chüc, Ca nhân trong và ngoài trithng, các nba hào tam dã 
dóng gop xây dirng qu và hoat dng rat hiu qua, hin nay so di.r qu là: 
5.801.247.055 dông (Näm t' tam tram 1mb mOt  triu hai tram bôn mi.wi bay 
nghIn kbông tram näm muai lam dong). 

Nhäm phát buy tinh than "tuang than, tuang ái, lá lành dUm là rách" và dê 
boat dng có hiu qua, Ban Quàn 1' boat dng Qu khuyên hyc "Nguyn Thanh 
BInh" nhà trnng phát dng dçt üng hO qu nãm 2018 vOi các mrc cii the nhu 
sau: 

- CnbOviênchüt; Tôi thiu 50.000 dông/ nguñ. 
*IfIn/, thá'c thu: 
Can bO viên chüc np theo dan vj Cong doàn bO phtn và nOp ye Phông 

Tài chInh - Kê toán trong tháng 11 näm 2918. 
Ban Quàn 1 boat dng qu5i khuyên bye "Nguyen Thanh BInh' xin chân 

thành cam an! 

Noi nhin: 
- Cácdoiivi; 
- Các nhà hão tam; 

Luu VT, CTHSSV; 
Phong TCHC (Dua 
len trang web). 
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