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Ngày 13 tháng 02 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng chạp năm Giáp Ngọ, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ Đoàn, Hội và các bạn sinh viên
của Trường ở xa quê, không có điều kiện về đón Tết cùng gia đình nhân dịp Xuân Ất Mùi (2015).
Tới dự chung vui cùng các bạn sinh viên có PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng, Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà
trường cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban chức năng của Trường.
Trong lời chúc Tết, PGS.TS. Nguyễn Kim Hồng khen ngợi và đánh giá cao việc làm thiết thực và có ý nghĩa của
Đoàn Trường, Hội Sinh viên Việt Nam Nhà trường trong việc chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với các bạn sinh
viên xa quê, không có điều kiện về ăn Tết cùng gia đình nhân dịp Tết đến, Xuân về.
Sáu mươi chín gói quà xinh xắn, trang nhã chứa đựng đầy ắp những tình cảm chân tình, ấm áp mà tổ chức Đoàn và
Hội Sinh viên trao đến tận tay các bạn xa quê dịp tết đến Xuân về như những ngọn lửa sưởi ấm lòng, tiếp thêm nghị
lực và sức mạnh cho các bạn ở lại.
Cùng với liên hoan vật chất (ăn Tết), những lời tâm sự về nghề nghiệp, gia đình, bè bạn, quê hương, đất nước cũng
như những dự định về tương lai cùng những lời ca, tiếng hát góp phần làm cho buổi gặp mặt thêm trang trọng, ấm
cúng và ý nghĩa.
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