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THƯ NGỎ 

V/v tài trợ Hội thảo “Nâng cao nhận thức của Cộng đồng về Thích ứng biến đổi khí hậu” 

 

 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân 

 

Biến đổi khí hậu hiện đưa ra nhiều thách thức cho những cư dân sống ở khu vực nông 

thôn nơi mà sinh kế chủ yếu của họ dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự thay đổi thời tiết, 

biến động nhiệt độ và lượng mưa cực đoan đã được minh chứng ở nhiều nơi trên thế giới. 

Trong đó, Đồng Bằng Sông Cửu Long chịu ảnh hưởng lớn bởi sự tác động của biến đổi khí 

hậu. 

Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về biến 

đổi khí hậu và chia sẻ giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu thông qua một số công cụ, cách thức 

thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng 

Thời gian tổ chức Hội thảo 01 ngày (25/5/2017) 

Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các Sở, Ban ngành,Viện 

Trường ở Đồng Bằng sông Cửu Long và sinh viên quan tâm, đây là cơ hội hợp tác giữa các nhà 

quản lý – khoa học – kinh doanh – các cá nhân và tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp, môi trường, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực có liên quan. 

Trong nguồn kinh phí tổ chức Hội thảo còn hạn hẹp, Ban Tổ chức Hội thảo rất mong 

Quý cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp cùng đồng hành với chúng tôi thông qua việc tham gia 

trưng bày sản phẩm, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và tài trợ cho Hội thảo. Phần tài trợ sẽ 

được sử dụng để in ấn tài liệu, nhuận bút và phục vụ cho Hội thảo.  

Sự tài trợ và đóng góp của Quý Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp bằng mọi hình thức 

qua địa chỉ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu thích ứng Biến đổi khí hậu và Hỗ trợ phát 

triển cộng đồng. Số 105, Kiên Thị Nhẫn, phường 7, Tp. Trà Vinh, điện thoại: 02943. 

862.357; email: trungtamcrcs@tvu.edu.vn tên tài khoản: Trung tâm Nghiên cứu Thích ứng 

Biến đổi Khí hậu và Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng: 015127950001, tại ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Trà Vinh 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Trương Văn Hiểu - Giám đốc Trung tâm CRCS, 

điện thoại: 0919.375.328, email: vanhieu@tvu.edu.vn  

Kính chúc Quý Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp ngày càng phát triển và thành đạt.     

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CRCS. 
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