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THƯ CÁM ƠN 
 

                                     KÍNH GỬI :  ĐẢNG ỦY 
                  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                       CÁC PHÒNG BAN & ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
                                                  CBNV CTY BSTC & CÁC NHÀ HẢO TÂM 

 
      Lời đầu tiên thay mặt Ban tổ chức Chương trình từ thiện giúp các trẻ em khuyết tật, mồ 
côi tại Chùa Kỳ Quang – Gò Vấp nhân dịp năm học mới 2014-2015 và Tết trung thu năm 
2014 với chủ đề “BTSC mang nụ cười đến với trẻ em” xin được gửi tới CBNV Công ty CP 
Dịch vụ Bến Thành và các nhà hảo tâm lời chúc sức khoẻ và lời cảm ơn chân thành ! 

      Chương trình từ thiện năm 2014 mang tên “BTSC mang nụ cười đến với trẻ em” được 
chuẩn bị từ ngày 24/07/2014 đến ngày 06/08/2014 và chính thức diễn ra ngày 09/08/2014 
tại Chùa Kỳ Quang – Gò Vấp đã mang lại nhiều tiếng cười cho các em nhỏ, đó chính là 
nhờ vào sự quan tâm, chia sẽ, đóng góp và hỗ trợ của tất cả CBNV Công ty Cổ phần Dịch 
vụ Bến Thành và các nhà hảo tâm đã nhiệt tình ủng hộ và tham gia chương trình. 

       Qua chuyến từ thiện, BCH Đoàn thanh niên đã tặng 150 phần quà, 15 phần quà HSG, 
45 phần quà cho học sinh cấp I & cấp 2, nhu yếu phẩm và tiền mặt góp phần chia sẻ bớt 
gáng nặng cho chùa Kỳ Quang – Gò Vấp, đem lại niềm vui và động lực đến trường cho các 
em học sinh. 

       Trong quá trình kêu gọi quyên góp, tổ chức chương trình, chắc chắn còn nhiều thiếu 
sót và hạn chế, BTC rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý anh chị, để những chương 
trình sau diễn ra thành công hơn! 

       Một lần nữa, thay mặt BCH Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, 
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý anh chị. Hi vọng những tấm lòng 
hảo tâm tiếp tục sát cánh và chung sức cùng ĐTN trong những chuyến từ thiện kế tiếp. 

       Chân thành cám ơn. 

       Trân trọng. 

                       TM. BCH ĐOÀN THANH NIÊN 
                                                                                                         BÍ THƯ 
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