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Đại học Duy Tân tiếp nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh 

hùng 

 

Thấm nhuần truyền thống đạo lư của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và đánh giá cao 

sự cống hiến, những hy sinh mất mát đối với người có công với cách mạng, chiều ngày           ,  oàn  ại h c 

 uy Tân gồm có T       c Toàn- hó  i u Trư ng, ông  han V n   n- hánh V n   ng, ông  guy n V   inh 

Tr -Trư ng    ng T   h c, ông  guy n   c Thạnh- hủ Tịch  ông  oàn, ông  hạm   ng Quang-B  Thư  oàn 

Thanh  i n đ  đến viếng th m và trao quà cho mẹ  hạm Thị Vui tại nhà ri ng tại  hường Thanh Kh   ông-quận 

Thanh Khê-Thành phố  à  ẵng. 

  

  

Cán bộ ĐHDT đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam  

Trải qua các cuộc chiến tranh, mẹ Phạm Thị Vui đ  cống hiến cho T  quốc những đ a con thân yêu nhất của  nh, 

những anh hùng li t sỹ đ  cống hiến cả đời  nh v  sự nghi p giải phóng dân tộc, v  độc lập tự do của T  quốc.  

Mẹ Phạm Thị Vui sinh ngày 3      9 6, qu  x  Quế Phú-huy n Quế   n-tỉnh Quảng Nam. Mẹ có 3 người con là 

li t sĩ:  guy n Ng c Bá, Nguy n Ng c Phẩm và Nguy n Ng c Chi.  

Tại bu i l  tiếp nhận, đồng ch   han V n   n đ  đ c quyết định tiếp nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Phạm Thị Vui. 

Thay mặt Ban Giám Hi u nhà trường, T       c Toàn đ  trao quà và số tiền bồi dưỡng hằng tháng là 500.000 

đồng.  

 goài ra, để mẹ được sống vui, sống khoẻ, được ch m sóc chu đáo m i lúc, m i n i và trong m i hoàn cảnh, Công 

 oàn và  oàn Thanh  i n  ại h c Duy Tân sẽ thường xuy n th m hỏi mẹ nhân các dịp l , tết và động viên mẹ 

những lúc ốm đau.  
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Món quà của  ại h c Duy Tân trao tặng cho mẹ  tuy nhỏ nhưng mang nặng nghĩa t nh, thể hi n đạo lư cao đẹp của 

người dân Vi t  am “Uống nước nhớ nguồn”, thể hi n sự quan tâm và trách nhi m đối với những có công với cách 

mạng, cho những bà mẹ Vi t Nam anh hùng có những người con đ  hy sinh xư ng máu, s c lực và tu i thanh xuân 

cho T  quốc. 

 


