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THƯ CÁM ƠN 

 
Kính gởi:                  

           
Buổi họp mặt học sinh Duy Tân lần thứ III đã được tổ chức tại Khách 

sạn Ninh Thuận, số 01 đường 21 tháng 8, Thành phố Phan Rang – Tháp 
Chàm, từ 15g đến 21g ngày 26/7/2015. 

 

Mặc dù còn một số thiếu sót trong qua trình tổ chức , nhưng Buổi họp 
mặt đã đạt được mục đích đề ra. 

 

Đến tham dự Buổi Họp mặt có 22 Thầy Cô và khoảng 300 cựu HS 
Duy Tân về tham dự. Đặc biệt năm nay nhiều Anh Chị Em khoá 
1954,1955 dù tuổi đã cao, sức đã yếu; nhiều Anh Chị Em ở xa ( Sài Gòn, 
Huế, Nha Trang…) đã về dự. 

 

Để đạt được sự thành công đó, ngoài sự cố gắng của Anh Chị Em 
trong Ban tổ chức và sự hưởng ứng của Anh Chị Em cựu học sinh Duy 
Tân, không thể không nhắc đến sự quan tâm, ủng hộ, chia sẽ về tinh thần 
và vật chất của Anh Chị Em. 

 

Thay mặt Ban Liên lạc, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý Anh Chị 
Em. 

Theo tinh thần trong cuộc họp của Ban Liên lạc sau khi họp mặt, 
phương hướng hoạt động trong 2 năm tới như sau: 

- Duy trì việc thăm hỏi Thầy, Cô trong các ngày Lễ và Tết Âm lịch. 
- Tổ chức đi viếng các Thầy Cô khi qua đời. 
- Tổ chức đi viếng tất cả Anh Chị Em là học sinh của Duy Tân-Phan 

Rang khi qua đời ( các nhiệm kỳ trước không có hoạt động này. 
- Hàng năm phối hợp với Ban Giám hiệu trường THPT guyễn Trãi 

để xét cấp học bổng. 
Để thực hiện được các nội dung này, Ban Liên lạc rất mong tiếp tục 

nhận được sự hỗ trợ tích cực từ quý Anh, Chị, Em. 
Tất cả thông tin, kính xin Anh ( Chị )liên lạc theo các địa chỉ sau: 
- Đỗ Trung Thu, số đt: 0913.78.55.87 
- Lê Thị Kim Cúc, số đt: 0933.24.11.99. 
 

Trân trọng, 
      TM. Ban Liên lạc 
 
      ĐỖ TRUNG THU 
 

 
 


