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Lời ngỏ
Thân gửi các đối tác, những người bạn và những tấm lòng vàng của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt,
Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VTVV) khép lại năm 2019 bằng lễ kỉ niệm 5 năm thành lập với những chương trình thiện
nguyện, phát triển cộng đồng đầy ý nghĩa và đón chào năm đầu tiên của thập kỷ mới bằng hàng loạt những
hoạt động trong nước, kết nối với cộng đồng quốc tế.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vừa qua, Quỹ VTVV đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Bắc Á
(BAC A BANK), Tập đoàn TH và nhiều đơn vị khác đã tham gia ủng hộ gần 19 tỷ đồng cho các hoạt động
chung tay vì người nghèo trên cả nước.
Trong những tháng đầu năm, Quỹ VTVV cũng đón nhận hai tin vui liên tiếp khi trở thành đơn vị DUY NHẤT
tại Việt Nam góp mặt cùng 12 tổ chức trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhận tài trợ của Asia - Pacific
Media Grants 2020 (Earth Journalism Network), đồng thời cũng trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam
tham dự Chương trình Kết nối Tập huấn viên về Giới khu vực Châu Á 2020, được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc
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từ 2- 15/8/2020.
Nhiều cơ hội cho các bạn trẻ tham gia các hoạt động xã hội có ý nghĩa cũng được Quỹ VTVV khởi xướng trong
Quý I/2020. Hai sáng kiến vì cộng đồng của các sinh viên DynaGen đã được Quỹ lựa chọn, hướng dẫn và tài
trợ. Theo đó, các bạn trẻ đã mang đến Tết ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Cai nghiện
số 2 - Ba Vì - Hà Nội, và tổ chức giải “Chạy vì yêu thương” với sự tham gia của hàng trăm sinh viên. Giải chạy
đã quyên góp hơn 20 triệu đồng để h ỗ trợ cho các cụ già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III - Hà Nội.
Trong tháng 3, Quỹ cũng ghi nhận sự tham gia sôi nổi từ giới trẻ với hoạt động tuyển thành viên cho dự án
“Thanh niên vì Môi trường”. Tám thành viên được lựa chọn sẽ trực tiếp vận hành kênh truyền thông xã hội “Mắt
Xanh” và tham gia triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong
việc bảo vệ môi trường, với sự cố vấn của nhiều chuyên gia, tổ chức và cơ quan liên quan.
Hợp tác với Hội LHPN TP. Hải Phòng và các nhà tài trợ, Quỹ VTVV đã khởi động thành công giai đoạn 4 của
dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” tại Hải Phòng. Trong những tháng tới, dự kiến hơn 3.000 công nhân thuộc
20 công ty tại 2 khu công nghiệp sẽ được tham gia các buổi tập huấn, truyền thông về dinh dưỡng, sức khỏe
sinh sản, sức khỏe tinh thần trong khuôn khổ dự án.
Quỹ VTVV vui mừng tiếp tục là một địa chỉ uy tín cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động thiện nguyện
và phát triển cộng đồng bằng việc liên tục nhận được các đóng góp cả về chuyên môn, nhân lực, tài chính và
hiện vật trong những tháng đầu tiên của năm mới.
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Hãy cùng chúng tôi bắt đầu một năm 2020 với những hành trình,
những kết nối và thành công mới!

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt
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Ảnh trang bìa:
Học sinh tại điểm trường Huôi Xái,
thuộc trường Tiểu học Tri Lễ 4, Nghệ An
trong niềm vui đón trường mới.
QI/2020
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“THẬT TUYỆT VỜI KHI LUÔN

ĐƯỢC HỌC HỎI, TÍCH LŨY THÊM
Những câu chuyện mang đến cho các bạn
sinh viên nhiều cung bậc cảm xúc và
nhận được những lời khuyên hữu ích từ
người đi trước.

NHỮNG KIẾN THỨC MỚI TỪ

DynaGen Initiative!”

Đó là chia sẻ của bạn Nguyễn Minh Thúy
- Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau khi
tham gia Hội thảo “Xu hướng của thị trường

Bà Ma Thị Hiền, Trưởng phòng Tư vấn Tuyển dụng,
Navigos Search mang đến cho DynaGeners những
thông tin về xu hướng thị trường lao động.

lao động và Con đường phát triển sự nghiệp”
dành cho sinh viên DynaGen Initiative.
Đến với hội thảo, các bạn sinh viên đã được tiếp
cận những thông tin về xu hướng ngành nghề của
thị trường lao động trong giai đoạn hiện tại và trong
4 năm sắp tới, những kênh tìm kiếm việc làm hiệu
quả, và mức lương phổ biến dành cho sinh viên mới
ra trường qua phần chia sẻ của Bà Ma Thị Hiền,
đại diện Navigos Search.
Ngoài ra, bà Mai Thúy Hằng đến từ Tập đoàn
Sun Group cũng đã chia sẻ cho các bạn sinh viên
về những kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu
công việc trong tương lai. Bằng cách truyền tải kiến
thức qua video và những trò chơi tâm lý, bà Hằng
đã giúp sinh viên định hướng được mục tiêu nghề
nghiệp, con đường phát triển bản thân hiệu quả ngay
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sinh viên được nghe những câu chuyện
đầy cảm hứng từ bà Vũ Thu Hằng Giám đốc Truyền thông BAC A BANK.

Sinh viên cũng được lắng nghe những câu chuyện
thật đầy cảm hứng từ bà Vũ Thu Hằng - Giám đốc
Truyền thông - BAC A BANK, để hiểu rằng những
thành công có được đều từ sự cố gắng, học hỏi
không ngừng, và bất cứ ngành nghề nào đều mang
đến những trải nghiệm tuyệt vời và những kỹ năng
bổ ích phục vụ cho công việc. Với thông điệp “Cứ tin,
cứ yêu, cứ kiên định thì sẽ đi đến cuối con đường”,
bà Vũ Thu Hằng đã truyền lửa cho các sinh viên,
giúp sinh viên có thêm động lực để theo đuổi ước mơ
nghề nghiệp của mình.
Bà Mai Thúy Hằng - Trưởng phòng Tổ chức &
Phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn Sun Group
mang đến những thông tin về công việc trong tương lai
và những trò chơi tâm lý thú vị.
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“Những câu chuyện, kiến thức, thông
tin mà các huấn luyện viên chia sẻ
trong buổi hội thảo đã giúp chúng em
vững tin vào bản thân và chuẩn bị
cho mình hành trang vững vàng nhất
để không ngại gian khó, nắm chắc
cơ hội đạt được ước mơ. Thật khó để
nói rằng phần nào khiến em thích thú
nhất, bởi lẽ cả ba phần là ba màu sắc
khác nhau, đem đến cho chúng em
cái nhìn toàn diện, chân thực về con
đường mà các chị đã đi qua, những
kiến thức, kỹ năng mà chúng em còn
thiếu. Em hiểu rằng, hãy làm tốt nhất
vai trò của mình ở hiện tại rồi thành
công sẽ đến. Em tin là như vậy” Thúy chia sẻ thêm.

Sinh viên cũng được giải đáp nhiều câu hỏi
liên quan đến xu hướng thị trường lao động.

Quỹ VTVV xin trân trọng cảm ơn các Huấn luyện viên,
TH School và các đơn vị đồng hành đã giúp
các DynaGeners có buổi Huấn luyện lần thứ 2
thành công rực rỡ.
Sinh viên tham gia trò chơi tâm lý
về truyền đạt thông tin.
QI/2020
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BUỔI TẬP HUẤN THỨ 3 VỚI CHỦ ĐỀ

SÁNG KIẾN HỖ TRỢ SINH VIÊN

“Study To Success”

Những sinh viên của DynaGen Initiative đã được trang bị kỹ năng viết CV ấn tượng,
kỹ năng trả lời phỏng vấn và kỹ năng thích nghi trong môi trường làm việc mới.
Trong khuôn khổ Chương trình huấn luyện của DynaGen Initiative, ngày 15/12/2019, khóa tập huấn thứ 3 đã
được diễn ra với chủ đề “Study to Success”.
Huấn luyện viên (HLV) Lê Minh Dũng, Trưởng phòng Tư vấn Tuyển dụng, Navigos Search và HLV Mai Thúy
Hằng, Trưởng phòng Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn Sun Group đã giúp các bạn sinh viên có
một buổi huấn luyện sôi nổi và ấn tượng.
Các sinh viên DynaGen đã được học cách
thiết kế một CV ấn tượng và nổi bật từ HLV
Lê Minh Dũng, như việc tối ưu hóa từng thông
tin, cách thể hiện những điểm nổi bật và kinh
nghiệm cần thiết trong hồ sơ ứng tuyển. Bên
cạnh đó, tâm thế khi phỏng vấn cần được
chuẩn bị kỹ càng, mọi thứ từ trang phục đến
tác phong cũng nên được đầu tư một cách
nghiêm túc để thể hiện tốt hình ảnh cá nhân.
Sinh viên cũng cần thể hiện tốt những kinh
nghiệm, kỹ năng của bản thân phù hợp với
vị trí ứng tuyển và tập trung khai thác những
điểm mạnh để thuyết phục nhà tuyển dụng.
Ngoài ra, một email cảm ơn sau khi kết thúc
buổi phỏng vấn là một điều cần thiết để gây
ấn tượng tốt cho bản thân.

Sinh viên thực hiện “Khám phá giá trị bản thân”
qua bài tập của Huấn luyện viên.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Bắt đầu công việc sau khi được nhận vào vị trí ứng
tuyển là lúc sinh viên cần thích nghi với môi trường
làm việc mới. Theo HLV Mai Thúy Hằng, sinh viên
nên tự xây dựng những nguyên tắc cơ bản để hội
nhập và thích nghi. Nguyên tắc là kim chỉ nam cho
hành động, giúp sinh viên tự tin ra quyết định và
thực hiện công việc. Mỗi cộng đồng, tổ chức đều
có văn hóa và các quy định, quy trình riêng để đảm
bảo cả guồng máy vận hành đồng bộ hướng tới mục
tiêu chung. Quan sát, học hỏi và tuân thủ các quy
trình, quy định là điều kiện cần thiết để được đón
nhận. Sinh viên cần hiểu được giá trị bản thân và
giá trị của doanh nghiệp để phát huy tốt nhất khả
năng của mình. Ngoài ra, khi gia nhập tổ chức, các
bạn trẻ cũng cần chấp nhận sự khác biệt, tư duy
tích cực, chia sẻ và tự chủ. Thương hiệu cá nhân
sẽ được tạo nên từ những cử chỉ, hành vi, ngôn từ
thể hiện mỗi ngày.

Huấn luyện viên Mai Thúy Hằng hướng dẫn sinh viên
cách làm quen với môi trường làm việc.
Buổi tập huấn thứ 3 kết thúc thành công tốt đẹp.
Huấn luyện viên Lê Minh Dũng chia sẻ các bước
trình bày CV ấn tượng.

Chia sẻ sau buổi tập huấn, bạn Nguyễn Thị Bích
Ngọc cho biết: “Em nghĩ thành công lớn nhất của em
là đỗ Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Khi
vào trường rồi thì em lại đặt ra 1 mục tiêu mới đó là
trở thành một bác sĩ tâm thần vì em muốn giúp những
bệnh nhân tâm thần có cuộc sống tốt hơn, xoá bỏ sự
kì thị của mọi người đối với bệnh nhân tâm thần và
khóa học ngày hôm nay phần nào giúp em đạt được
mục tiêu đó”.

Nhiều ý kiến được đưa ra từ các bạn sinh viên
sau phiên thảo luận.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
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Sinh viên được trực tiếp thực hành và giải đáp những
thắc mắc liên quan đến cách trình bày một CV ấn tượng.
QI/2020
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DỰ ÁN “TÔI MẠNH MẼ”

DỰ ÁN “TÔI MẠNH MẼ”
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DynaGen THAM GIA BUỔI TẬP HUẤN THỨ 2

VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ GIÁM SÁT TRONG DỰ ÁN

“TÔI MẠNH MẼ”

Ngày 17/11/2019, buổi tập huấn thứ 2 dành cho các cộng tác viên
dự án “Tôi mạnh mẽ” đã được diễn ra. Chủ đề của buổi tập huấn
lần này là Giám sát, Đánh giá và Học hỏi từ dự án (MEL).
5
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2

“Tôi Mạnh Mẽ” là một dự án thuộc chương trình
về Nhóm dân số dễ bị tổn thương ở khu vực đô thị
của CARE, nhằm nâng cao chất lượng đời sống

Là đơn vị thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc
sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động
nữ, Quỹ VTVV đã được lựa chọn là đối tác tư vấn

lao động nữ trong ngành may mặc. Thông qua dự
án này, các nữ công nhân nhà máy sẽ được hỗ trợ
để thực hành các quyền của họ và cải thiện phúc
lợi cả bên trong và bên ngoài các nhà máy.

kỹ thuật của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam
trong dự án “Tôi mạnh mẽ” từ đầu năm 2019.
Trong giai đoạn 2019-2020, 6 sinh viên thuộc
Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative)
trở thành cộng tác viên của dự án.

Trọng tâm của dự án là tăng cường sự tham gia
của nữ công nhân vào các nhóm “Tôi Mạnh Mẽ”
được thành lập tại chính cộng đồng nơi họ đang
sinh sống. Đây là một cách tiếp cận dựa vào cộng
đồng nơi các nữ công nhân cùng nhau phân tích
và thảo luận về những thách thức trong cuộc sống
của họ, qua đó xác định những hành động có thể
thực hiện ở cấp độ cá nhân cũng như tập thể để
giải quyết những thách thức đó.
3

Đến với buổi tập huấn, các cộng tác viên được
làm quen với cách tìm ra các chỉ số và bằng
chứng phục vụ công tác giám sát và đánh giá
trong dự án. Đồng thời, cách thức giám sát và
đánh giá dự án cũng được thống nhất giữa cán bộ
chương trình và các cộng tác viên.
Bà Bùi Bích Hà - Cán bộ Giám sát và Đánh giá,
Tổ chức CARE là tập huấn viên của khóa MEL.
Thông qua các hình thức thảo luận, làm việc nhóm
và thuyết trình, sinh viên đã có được những góc
nhìn đa chiều về nhiệm vụ cần thực hiện trong dự
án và cách thức triển khai hiệu quả.
8
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5- Sau mỗi lần trình bày, các bạn cộng tác viên sẽ được
nghe ý kiến nhận xét và đóng góp của Huấn luyện viên.
6 - Các bạn cộng tác viên thực hiện sắp xếp các chỉ tiêu
từ dễ quan sát/ghi nhận đến khó quan sát/ghi nhận.
7 - Anh Hoàng Huy Thành - Cán bộ chương trình của
CARE giới thiệu khung Logic - khung giám sát và đánh
giá của dự án và làm rõ thêm về nội dung các chỉ số.
8 - Cộng tác viên sẽ tham dự 2 đợt tập huấn tiếp theo
trước khi trực tiếp đi triển khai dự án tại Thanh Hóa.

4

1 - Không gian của buổi tập huấn về MEL.
2- Cộng tác viên trình bày và thảo luận về
Kỹ năng Giám Sát.
3- Cách thức đánh giá qua góc nhìn của các
cộng tác viên.
4- Cộng tác viên thảo luận về Kỹ năng Học hỏi sau khi
có kết quả giám sát và đánh giá.

7
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DỰ ÁN “TÔI MẠNH MẼ”

GẶP LẠI CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM “TÔI

MẠNH MẼ”
TẠI THANH HÓA

Trong Quý I năm 2020, dự án “Tôi mạnh mẽ” đã triển khai hoạt động với
các nhóm công nhân nữ tại Thanh Hóa: ngày 5/1/2020 và ngày 01/03/2020.

Nhóm công nhân tại Hậu Lộc - Thanh Hóa trong
hoạt động nhảy dân vũ.

Sự kiện ngày 5/1/2020 được thiết kế với nhiều hoạt
động trải nghiệm như nhảy dân vũ, “hẹn hò siêu
tốc”, “kết chùm”, xem phim ngắn về cuộc sống của
người công nhân, với mục đích giúp các công nhân
nữ có cơ hội giao lưu, thấu hiểu để cùng nhau có
những hoạt động chung hiệu quả. Sau đó, các nữ
công nhân cũng đã được chia sẻ và thảo luận về
những câu chuyện thực tế liên quan đến những
khó khăn trong cuộc sống và công việc như áp lực
về thời gian làm việc, thu nhập thấp, mâu thuẫn
trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, thiếu sự
thấu hiểu của gia đình. Sự kiện đã giúp thành viên

DỰ ÁN “TÔI MẠNH MẼ”

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Buổi sinh hoạt nhóm ngày 1/3/2020
đã diễn ra với 8 nhóm công nhân nữ tại huyện
Ngọc Lặc và huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Với các hoạt động tập thể như vẽ bản đồ
trái tim, thẻ màu giá trị, trò chơi hai ngón tay,
tham dự viên đã từng bước khám phá bản
thân, nhận ra những giá trị quan trọng nhất,
chia sẻ những khoảnh khắc lo lắng, bất an
trong cuộc sống, đồng thời xây dựng lòng tin
với mọi người. Buổi sinh hoạt đã nhận được
rất nhiều chia sẻ xúc động từ các tham dự viên.
Hoạt động “Hai ngón tay” (Hạ Sơn - Ngọc Lặc).

Bên cạnh các hoạt động khám phá bản thân, thông qua những phiên thảo luận nhóm, tham dự viên cũng
đã xác định được các chủ đề ưu tiên sẽ tìm hiểu sâu hơn và nỗ lực giải quyết trong thời gian tới. Đó là
những vấn đề như: Sức khỏe, công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp và gia đình.

các nhóm “Tôi mạnh mẽ” nắm bắt rõ hơn về mục
tiêu và tiến trình của dự án ở giai đoạn tiếp theo.

Thảo luận nhóm nhỏ

Thảo luận toàn thể tại thị trấn Ngọc Lặc.

tại thôn Hưng Sơn - Ngọc Lặc.
Thành viên nhóm công nhân Tôi mạnh mẽ
tại Thọ Xuân trong trò chơi “Kết chùm”.
Thành viên nhóm công nhân

Chia sẻ sau khi thảo luận nhóm

Tôi mạnh mẽ tại Ngọc Lặc trong

tại Hậu Lộc.

trò chơi “Hẹn hò siêu tốc”.

Kết thúc sự kiện, chị H - nhóm công nhân Tôi mạnh mẽ tại thị trấn Ngọc
Lặc - Thanh Hóa hồ hởi chia sẻ: “Chị đã biết đến dự án và tham gia được
1 năm. Đối với chị, đây là hoạt động rất ý nghĩa, nhờ có chương trình mà
tâm thái của mọi người rất vui vẻ, có thời gian ngồi lại để chia sẻ với nhau
những khó khăn mà mình gặp phải, qua đó mọi người có thể hiểu và
đồng cảm với nhau hơn. Chị thấy bản thân của mình tự tin hơn rất nhiều,
được giao lưu và học hỏi từ mọi người.”

Thảo luận nhóm tại Hạ Sơn - Ngọc Lặc
Chia sẻ của một nữ công nhân tại Thọ Xuân.
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Thảo luận sôi nổi trong hoạt động “Thẻ màu giá trị” xác định những điều quan trọng nhất với
bản thân mình (Hạ Sơn - Ngọc Lặc).
QI/2020
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DỰ ÁN “TÔI MẠNH MẼ”

CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẦU TIÊN CỦA
SINH VIÊN

DynaGen VỚI DỰ ÁN “TÔI MẠNH MẼ”

Sau khi tham gia sự kiện cộng đồng với hàng trăm công nhân
nữ và người dân của 3 huyện Hậu Lộc, Thọ Xuân và Ngọc Lặc,
các bạn sinh viên DynaGen đã chia sẻ rất nhiều cảm xúc.

"Sau chuyến đi này em thấy mình hiểu hơn về cuộc
sống khó khăn, vất vả của những người công nhân, sự
mong muốn được thấu hiểu từ chính những người thân
trong gia đình và đối xử công bằng nơi làm việc. Em tin
rằng dự án “Tôi mạnh mẽ” sẽ giúp những người công
nhân có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Qua đó
còn giúp các chị em ở trong nhóm tự tin hơn, biết chia
sẻ và thấu hiểu nhau hơn" - Bạn Đỗ Thị Huyền.

“Em thực sự lắng đọng khi nghe họ nghẹn ngào xúc
động kể về những khó khăn của người công nhân. Và
em cũng nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của họ vào dự án
‘Tôi mạnh mẽ’ sẽ cải thiện được suy nghĩ - hành động
- vai trò của mỗi người công nhân nữ trong nhà máy” Bạn Nguyễn Thị Lan.

“Với vai trò thư ký của sự kiện, em đã học hỏi được cách
quan sát, lắng nghe và đồng cảm với người khác. Em
rất xúc động khi biết về những áp lực mà người công
nhân ở đây đang phải đối mặt.” - Bạn Đinh Quang Linh.
Với mục tiêu xây dựng sự tự tin, năng lực lãnh đạo và kiến thức
nhằm tăng cường an sinh và cải thiện điều kiện làm việc cho
công nhân nữ, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đồng triển
khai Dự án "Tôi mạnh mẽ" với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh
Hóa, Quỹ VTVV, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường
(Viện ISEE) và Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng
đồng (CCHS) tại Thanh Hóa, Long An, Đồng Nai và thành phố
Hồ Chí Minh.
12
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SÔI NỔI ĐỀ XUẤT

Sáng kiến VÌ Cộng đồng

Với mục đích tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn
đề cộng đồng, xã hội, tháng 12/2019, Quỹ VTVV và Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên (DynaGen Initiative) đã
kêu gọi các DynaGeners nộp đề xuất “Sáng kiến vì Cộng đồng” với chủ đề “Xuân Yêu Thương 2020”.
Chương trình góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò,
đóng góp của thế hệ trẻ vào các hoạt động phát triển
cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét
văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam, cùng đóng
góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.
Chỉ trong 3 tuần phát động, hàng chục sáng kiến của các
bạn sinh viên DynaGen đã được gửi tới Ban tổ chức, điều
này cho thấy thế hệ sinh viên ngày nay không những
năng động mà còn có trách nhiệm với các vấn đề của xã
hội. Dựa trên một số tiêu chí như ý nghĩa của sáng kiến
mang lại cho cộng đồng, tính sáng tạo, tính khả thi,… Hội
đồng chuyên môn của Quỹ VTVV đã chấm điểm và lựa
chọn được 2 sáng kiến xuất sắc nhất với kinh phí tài trợ
20.000.000 đồng/sáng kiến để triển khai thực hiện.
Vượt qua các đề xuất sáng kiến từ những ứng viên đầy
tiềm năng và Vòng phản biện một cách xuất sắc, Sáng
kiến “Happiness Is Valuable - Hạnh phúc là giá trị” của
nhóm Cầu Vồng đã chính thức được xướng tên đầu tiên
trong cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng”.
Qua chuyến đi thực tế để tìm hiểu về các em nhỏ có
hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Cai nghiện số 2 Ba Vì, Hà Nội, các thành viên nhóm Cầu Vồng đã được
tiếp xúc, lắng nghe ước muốn, tâm sự từ chính các em.
Từ đó, ý tưởng về một chương trình thiện nguyện nhân
dịp Tết Nguyên Đán 2020 đã được hình thành. Sáng
kiến mong muốn gửi gắm thông điệp “Happiness Is
Valuable - Hạnh phúc là Giá trị”, chia sẻ yêu thương với
các em nhỏ và lan tỏa tinh thần nhân văn đối với cộng
đồng, xã hội. Theo đó, 70 em nhỏ có hoàn cảnh đặc
biệt sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ sáng kiến này.

Nhóm Cầu vồng đã
xuất sắc vượt qua Vòng
phản biện và nhận
khoản tài trợ 20 triệu để
triển khai Sáng kiến.

Nhóm Nắng trong vòng phản biện.

Sáng kiến thứ hai là chương trình “Chạy vì
yêu thương” của nhóm Nắng (gồm 5 sinh viên
DynaGen đang học tại trường Học viện Ngân
hàng). Đây là một chương trình chạy bộ online
từ thiện, hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả
sinh viên từ các trường đại học trên toàn quốc,
dựa trên nền tảng ứng dụng Strava. Người tham
gia (VĐV) đăng ký giải chạy qua ứng dụng
Strava, với mỗi 01 km hợp lệ của các VĐV, BTC
cam kết đóng góp số tiền 5000 VNĐ để giúp đỡ
cho các cụ già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ
mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại
Trung tâm Bảo trợ Xã hội III - Hà Nội.
Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng hành
động vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn, cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận
thức của tất cả sinh viên trên toàn quốc và lan
tỏa thông điệp “Hòa chung nhịp chạy cùng triệu
trái tim” năm 2020. Giải chạy đã thu hút sự tham
gia của hàng trăm sinh viên và quyên góp hơn
20 triệu đồng cho những người kém may mắn.
QI/2020
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THÊM MỘT ĐIỂM TRƯỜNG

vùng biên giới Nghệ An

ĐƯỢC KHÁNH THÀNH

Ngày 28/11/2019, sau 6 tháng thi công gian khổ,
điểm trường Huôi Xái đã chính thức được
khánh thành trong niềm hân hoan của thầy,
cô và các em học sinh vùng biên giới.

Thầy Nguyễn Hồng Hiệp - Phó hiệu trưởng trường
Tiểu học Tri Lễ 4 ra đón đoàn từ chân núi trên
chiếc xe máy quen thuộc của mình. Thầy đã không
giấu được sự vui mừng vì cuối cùng thì những nỗ
lực của thầy đã có kết quả, bởi thầy là người đầu
tiên đưa những thông tin về sự vất vả và thiếu thốn
mà các thầy và trò ở Tri Lễ 4 ra bên ngoài cho
nhiều người biết.
Điểm trường Huôi Xái giờ đây đã được nâng cấp,
sửa chữa ba phòng học, xây dựng hai phòng ký
túc xá kiêm nhà công vụ cho giáo viên và cải tạo
một công trình vệ sinh đã qua sử dụng nhiều năm.
Tham dự lễ khánh thành, đại diện nhà tài
trợ, bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ
VTVV chia sẻ: “Vượt qua quãng đường 16,4
km đường đất đá trơn trượt từ chân núi, và
phần lớn quãng đường phải đẩy xe máy và
đi bộ, chúng tôi càng thấu hiểu hơn cho nỗi
vất vả khó khăn của các em nhỏ nơi đây phải
vượt qua hàng ngày khi cắp sách tới trường,
và càng khâm phục hơn tấm lòng hy sinh
cao cả của các thầy cô giáo cắm bản. Một
điểm trường khang trang không những giúp
các em có được môi trường học tập tốt mà
còn là động lực để phổ cập giáo dục cho bà
con vùng biên giới. Chúng tôi mong rằng, thế
hệ các em học sinh nơi đây sẽ vượt qua khó
khăn, để trở thành những lực lượng chủ chốt,
góp phần vào sự phát triển của địa phương
nói riêng và đất nước nói chung”.
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Trường Tiểu học Tri Lễ 4 có một điểm chính nằm
tại Mường Lống và 5 điểm trường nằm trải dài trên
dãy Phà Cà Tún cao 1.500m so với mực nước
biển, cách trung tâm huyện miền núi Quế Phong
tỉnh Nghệ An khoảng 35km, cách thành phố Vinh
200km. Trường chính và 5 điểm trường nằm rải
rác, cách xa nhau. Huôi Xái là một trong những
điểm trường xa nhất, khó tiếp cận nhất, cách điểm
trường chính 6km. Sau hai lần khảo sát, với sự hỗ
trợ nhiệt tình từ các thầy giáo trường Tri Lễ 4, Tập
đoàn TH và Quỹ VTVV đã quyết định khởi công
nâng cấp, cải tạo trường từ tháng 5/2019. Với tổng
vốn đầu tư 520 triệu, công trình đã được gấp rút
hoàn thành vừa kịp đến mùa đông, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc học tập, nghỉ ngơi của các thầy,
cô và các em học sinh.

Niềm vui của các thầy, cô và học sinh trong ngày khánh thành điểm trường Huôi Xái.

Chia sẻ trong niềm hân hoan, thầy Hiệp cho biết:
“Từ giờ thì chắc chắn là không lo mưa rét như
hồi phải ngủ trong căn nhà tạm bằng gỗ nữa rồi.
Năm nay sẽ có mùa đông ấm ở nơi đây”.

98 học sinh tại điểm trường Huôi Xái đã có thể yên tâm học tập
trong điểm trường mới kiên cố.

Là một trong những hoạt động phục vụ sứ mệnh
nâng cao thể lực, trí lực của trẻ em Việt Nam, vì
một Việt Nam hùng cường, Quỹ VTVV vẫn đang
tiếp tục xây dựng những công trình dân sinh ý
nghĩa tại vùng khó khăn trên cả nước. Những
công trình như điểm trường Huôi Xái sẽ góp
phần cho các em học sinh có điều kiện học tập
tốt hơn, khuyến khích các em đến trường và là
nguồn động lực giúp các thầy, cô tại điểm trường
vùng sâu, vùng xa.

Đơn vị thi công - Công ty TNHH MTV Lê Thắng
đã hỗ trợ một phần nhỏ kinh phí với mong muốn
được đóng góp cho người dân Huôi Xái.
QI/2020

10

15

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Ngày 11/12/2019,
Quỹ VTVV đã tổ chức
sự kiện đánh dấu
5 năm hoạt động
trong lĩnh vực
thiện nguyện và
phát triển cộng đồng.

Đại diện các đơn vị, cá nhân chúc mừng 5 năm thành lập Quỹ.

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - 5năm

HÀNH TRÌNH SÔI NỔI, NHIỀU CẢM XÚC

Chính thức được Bộ Nội vụ cấp giấy phép hoạt động vào tháng 12/2014, Quỹ VTVV hoạt động dựa trên
sự huy động các nguồn lực xã hội để cùng chung tay thực hiện nhiều chương trình xã hội và phát triển
cộng đồng ý nghĩa, vì sự phát triển thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế
đang phát triển mạnh mẽ, gia tăng khoảng cách giữa nông thôn - thành thị, khoảng cách giàu - nghèo
và nhiều vấn đề xã hội khác nảy sinh, Quỹ VTVV ra đời với niềm khát vọng và tin tưởng rằng mỗi nỗ lực
của Quỹ sẽ góp phần mang đến những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên
mọi miền đất nước.
Phát biểu lại lễ kỷ niệm, bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ VTVV cho biết: “Điểm lại hành trình
5 năm qua với rất nhiều kỉ niệm và dấu mốc đáng nhớ, chúng tôi tự hào rằng tuy tuổi đời còn non trẻ, nhưng
với nỗ lực không ngừng nghỉ và cách làm, cách tiếp cận mới mẻ, hiện đại và đa dạng, Quỹ VTVV đã và
đang kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội trong các hoạt động thiện nguyện và các dự án
phát triển cộng đồng”.
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Sự thành công của Quỹ trong thời gian qua
không thể không nhắc đến sự đồng hành
và đóng góp của những đơn vị, tổ chức, cá
nhân cùng chung tầm nhìn và tâm huyết. Với
sự huy động nguồn lực đó, Quỹ VTVV đã
chia sẻ khó khăn đến những vùng miền xa
xôi, nơi cơ sở vật chất và những điều kiện
sinh hoạt còn thiếu thốn; bảo trợ cho những
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mang đến
cơ hội học tập, cải thiện cuộc sống cho các
em; xây dựng những công trình dân sinh;
hỗ trợ bệnh nhân nghèo, và nhiều hoạt động
thiện nguyện khác. Song song với các hoạt
động đó, Quỹ vẫn đang liên tục thực hiện
các chương trình tăng cường nhận thức cho
người lao động tại các khu công nghiệp, ươm
mầm tài năng thông qua việc khuyến khích
học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt thành
tích cao trong học tập, và các sáng kiến
từ thế hệ trẻ.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ VTVV
phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
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Chúc mừng những thành công bước đầu của Quỹ,
bà Trần Thu Phương - Trưởng Phòng Lao động nữ
thuộc Ban Nữ công của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam ghi nhận sự hợp tác thiết thực, hiệu quả
trong việc nâng cao nhận thức và chăm sóc sức
khỏe cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ
và con em họ tại các khu công nghiệp, khu chế
xuất. Qua 3 năm phối hợp triển khai với tổ chức
Công đoàn, dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt”
đã trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho
gần 10.000 lao động trong độ tuổi sinh sản của
gần 50 nhà máy, gần 2.000 công nhân nữ trong
các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Hà
Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc được tư vấn và khám
sức khỏe sinh sản lưu động miễn phí và những tác
động tích cực khác cho người lao động và cán bộ
công đoàn, y tế cơ sở.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

KHÔNG CẦN LÀ

Bác sĩ

BẠN VẪN CÓ THỂ

Đó là thông điệp của bà Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ VTVV trong
thư kêu gọi hiến máu cho Ngày hội Chủ nhật đỏ lần thứ XII vừa qua.

Bà Trần Thu Phương - Trưởng Phòng Lao động nữ thuộc

Đồng hành năm thứ 7 liên tiếp với Ngày hội, Quỹ VTVV và các nhà sáng lập đánh giá cao mục đích của
chương trình. Không những giải quyết được nhu cầu cấp thiết của việc bổ sung nguồn máu đang khan
hiếm tại các bệnh viện, nhất là trong giai đoạn Tết Nguyên Đán Canh tý 2020 đang đến gần, Ngày hội
còn góp phần cứu sống, thắp thêm những niềm tin và hy vọng sống cho những bệnh nhân không may
gặp hoạn nạn, rủi ro.
Cùng tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện,
an sinh xã hội, Quỹ VTVV đã đồng hành với Chủ
nhật đỏ năm 2020 bằng cách huy động các nguồn
lực xã hội cho chương trình. Cụ thể, Quỹ VTVV,
Tập đoàn TH, BAC A BANK và Công ty TNHH
Mía đường Nghệ An (NASU) đã tài trợ 22.000 kg
đường, 19.200 ly sữa tươi và 500 triệu đồng tiền
mặt, với tổng giá trị tài trợ gần 1,2 tỷ đồng.

Ban Nữ công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
phát biểu chúc mừng Quỹ.

Tại sự kiện, Quỹ VTVV cũng đã tổ chức phiên
đấu giá tranh Hoa cúc thành công với số tiền
45.000.000 đồng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn. Ngoài ra, sự kiện còn gây quỹ được
193.000.000 đồng từ rất nhiều cá nhân và đơn vị.
Những khoản hỗ trợ quý báu này sẽ được Quỹ sử
dụng minh bạch và hiệu quả để giúp đỡ các đối
tượng yếu thế tại nhiều địa phương trên cả nước.

Ông Nguyễn Quang Hải, Đại diện Quỹ VTVV
Bức tranh Hoa cúc do 5 em nhỏ thực hiện và được

phát biểu trong Ngày hội Chủ nhật đỏ.

Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An trao tặng Quỹ.

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Quỹ VTVV là mốc son đánh dấu những bước tiến đầu tiên của Quỹ trong các
hoạt động vì cộng đồng, đúng như sứ mệnh ngày đầu thành lập của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ. Điều
này càng được khẳng định khi Quỹ nhận được Giải thưởng “Tổ chức phi lợi nhuận tốt nhất Châu Á năm
2019” do Asia Philanthropy Awards bình chọn. Cùng với sự tri ân sâu sắc đến với các đơn vị, cá nhân
đồng hành, Quỹ VTVV sẽ tiếp tục nỗ lực để làm nên một mùa xuân mới, để tầm vóc Việt thực sự được
cải thiện và đạt đến tầm cao.

Nhân sự kiện ý nghĩa này, bà Thái Hương
- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ VTVV,
trên danh nghĩa cá nhân, đã cam kết tài
trợ một cây cầu tại vùng cao để đánh dấu
hành trình 5 năm kết nối cộng đồng của
Quỹ. Cây cầu sẽ được khởi xây trong năm
2020. Thêm một nhịp cầu kiên cố sẽ giúp
hàng trăm em nhỏ được tới trường an toàn,
giảm tải áp lực giao thông và thúc đẩy
kinh tế địa phương.
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cứu người

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hải,
Đại diện Quỹ VTVV và các nhà tài trợ nhấn mạnh
mục đích cao cả của Ngày hội Chủ nhật đỏ và xác
định “Ngày hội Chủ nhật đỏ là một trong những
chương trình quan trọng trong kế hoạch triển khai
hàng năm của Quỹ. Chúng tôi mong muốn không
chỉ trong năm nay và nhiều năm sau nữa vẫn luôn
là nhà đồng hành của chương trình”.

“Chủ nhật đỏ” với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” là ngày hội hiến máu tình
nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng tổ chức thường niên từ năm 2009, với mục tiêu tuyên truyền vận
động phong trào hiến máu tình nguyện trong Đoàn viên thanh niên và nhân dân cả nước.
Qua 12 năm tổ chức, “Chủ nhật đỏ” đã ngày càng phát triển, nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ,
phối hợp tổ chức của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tỉnh thành phố, các cơ sở giáo dục, y tế,
các doanh nghiệp và cá nhân. Chương trình đã lan tỏa và thu hút được rất nhiều tình nguyện viên trên
cả nước tham gia hiến máu.

BTC dự kiến cả kỳ Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020

50 nghìn quà tặng sẽ được trao cho các tình nguyện

diễn tại 40 tỉnh, thành phố với gần 80 điểm hiến máu

viên tham gia hiến máu trong khuôn khổ chương trình

sẽ tiếp nhận từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu.

từ cuối tháng 10/2019 đến cuối tháng 01/2020.
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DỰ ÁN

DỰ ÁN “VÌ MẸ VÀ BÉ - VÌ TẦM VÓC VIỆT”

DỰ ÁN “VÌ MẸ VÀ BÉ - VÌ TẦM VÓC VIỆT”

“Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt”

CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG GIAI ĐOẠN 4 TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 2/3/2020, Quỹ VTVV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng chính thức khởi động
giai đoạn 4 Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” tại trụ sở Hội LHPN TP. Hải Phòng.
Tham dự sự kiện có bà Phạm
Hải Yến - Thành uỷ viên, Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
TP. Hải Phòng, bà Đào Thị
Huyền - Phó Chủ tịch Liên
đoàn Lao động TP. Hải Phòng,
bà Trần Thị Như Trang Giám đốc Quỹ VTVV, đại diện
các nhà tài trợ bao gồm: bà Lê
Bảo Ngọc - Giám đốc Marketing
của Tổ chức DKT International
tại Việt Nam, đại diện Công ty
Dược phẩm Hoa Linh, và các
cán bộ của cơ quan Hội LHPN
TP. Hải Phòng.

Theo kế hoạch, ít nhất 3.170
lượt người lao động sẽ được
nâng cao kiến thức, kỹ năng
và thực hành về chăm sóc dinh
dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh
sản - các biện pháp tránh thai
an toàn và phù hợp với thể trạng
người Việt Nam, và chăm sóc
sức khỏe tinh thần/phòng chống
trầm cảm thai sản. Tại 20 công
ty thuộc hai khu công nghiệp là
VSIP và Nam Cầu Kền, dự án
sẽ thực hiện 2 buổi tập huấn
cho cán bộ y tế, cán bộ công
đoàn; 20 buổi truyền thông trực
tiếp cho người lao động tại nhà
máy và hội thi kiến thức kết hợp
với hội nghị tổng kết dự án.

Thống kê của TP. Hải Phòng
cho biết, tính đến hết năm 2019,
toàn thành phố hiện có hơn
130.000 người lao động tại các
khu công nghiệp và khu kinh tế,
tăng 21,4% so với cùng kỳ năm
2018. Tỷ lệ lao động trong độ
tuổi sinh sản cao và nhiều lao
động nữ phải làm việc theo ca
để đáp ứng nhu cầu công việc.
Điều kiện làm việc đặc thù là
một trong những nguyên nhân
khiến việc tiếp cận, chia sẻ và
cách thức tiếp nhận những kiến
thức về chăm sóc sức khỏe của
người lao động còn nhiều hạn
chế. Giai đoạn 4 của dự án sẽ
có sứ mệnh quan trọng trong
việc khắc phục những khó khăn
này cho người lao động tại các
công ty trong khuôn khổ dự án.

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV
phát biểu tại Lễ khởi động.

Bà Phạm Hải Yến - Thành uỷ viên, Chủ tịch
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng phát biểu.
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Phát biểu tại Lễ khởi động, bà Trần Thị Như Trang
- Giám đốc Quỹ VTVV đánh giá cao sự hợp tác
từ Hội LHPN TP. Hải Phòng, đưa dự án đến với
người lao động trên địa bàn thành phố và nhấn
mạnh: “Quỹ VTVV cũng như các đơn vị thực hiện
mong muốn rằng dự án sẽ cung cấp kiến thức và
nâng cao khả năng thực hành về chăm sóc sức
khỏe của phụ nữ cho công nhân nói chung, đặc
biệt là nữ công nhân trong lứa tuổi sinh sản nói
riêng. Đây sẽ là điều kiện tiên quyết chuẩn bị cho
việc mang thai và nuôi dưỡng những em bé khỏe
mạnh, ổn định tài chính trong gia đình, đảm bảo
sức khỏe lao động và đóng góp cho sự phát triển
của đất nước”.
Điểm mới của dự án năm nay là người lao động
sẽ có thêm cơ hội được tư vấn sức khỏe sinh sản
thông qua ứng dụng tránh thai trên điện thoại
mang tên Newchoice Reminder được ra mắt cùng
Lễ khởi động. Theo đó, không những nhắc nhở
người dùng sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày
đúng thời gian, liều lượng, ứng dụng còn được hỗ
trợ bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ phụ sản đầy
chuyên môn và kinh nghiệm của dự án. Tại đây,
những thông tin khoa học chính xác về sinh sản,
bảo vệ sức khỏe, tâm lý và hạnh phúc gia đình
cũng sẽ được tư vấn đầy đủ từ các chuyên gia.

“Chúng tôi hy vọng trong dự án lần này, sự vào cuộc và sự phối hợp hiệu quả của Liên đoàn Lao động
thành phố và Quỹ VTVV sẽ giúp việc triển khai những hoạt động của dự án đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài
ra, những cách làm mới, hiệu quả hơn và ấn tượng hơn sẽ giúp người lao động, đặc biệt là các lao động
nữ có cơ hội tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe trong điều kiện quỹ thời gian hạn hẹp do tính chất
công việc trong khu công nghiệp, vì sự phát triển của thế hệ tương lai”, bà Phạm Hải Yến - Thành uỷ viên,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng cho biết.

Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” thuộc Chương trình “Chăm sóc sức khỏe
cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản” - một trong ba chương trình lớn của Quỹ
VTVV. Trong ba giai đoạn đầu triển khai tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, dự
án đã đạt được những kết quả ấn tượng: gần 10.000 lượt người lao động tại gần
50 nhà máy đã được nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng về chăm sóc sức
khỏe cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản; hơn 1.500 người lao động được tư vấn
và khám sức khỏe sinh sản miễn phí.
Lễ khởi động giai đoạn 4 Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt”
diễn ra tại Hội LHPN TP. Hải Phòng.
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Chùm tin TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ
Nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, Quỹ VTVV đã đồng hành cùng các nhà tài trợ
thực hiện các chương trình thiện nguyện trên cả nước.
TÀI TRỢ 15 TỶ CHO CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO”
Hưởng ứng Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và hưởng ứng phong trào “Cả nước
chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Quỹ VTVV
cùng BAC A BANK và Tập đoàn TH đã chung tay ủng hộ 15 tỷ đồng cho chương trình.
Các hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình sẽ bao gồm: xây
dựng mới và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản
xuất, giống cây, con...v..v; hỗ trợ cho học sinh đi học, hỗ trợ chữa
bệnh khi ốm đau, nằm viện; hỗ trợ cứu đói đột xuất, hỗ trợ người
nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán, ngày lễ lớn. Đặc biệt, ưu tiên hỗ
trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc thôn bản, ấp của
các xã đặc biệt khó khăn, hộ có thành viên là người có công với cách
mạng có khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó việc hỗ trợ cũng được thực
hiện thông qua chương trình an sinh xã hội: Các công trình dân sinh
tại cộng đồng nghèo (xã nghèo, huyện nghèo, thôn bản khó khăn...);
khám chữa bệnh....
TÀI TRỢ 2,115 TỶ CHO CHƯƠNG TRÌNH TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO

Với mục tiêu giúp những người nghèo đón Tết đầy đủ và ấm áp,
Quỹ VTVV tiếp tục đồng hành với chương trình Tết vì người nghèo
cùng BAC A BANK, Tập đoàn TH và Công ty Mía đường Nghệ An.
Theo đó, 1,395 tỷ tiền mặt và 2000 thùng sữa TH True MILK, tương
đương với số tiền 720 triệu đồng đã được trao tặng cho chương trình.

TÀI TRỢ 930 TRIỆU TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỨC MẠNH NHÂN ĐẠO

Thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ VTVV đồng
hành cùng BAC A BANK và Tập đoàn TH tài trợ 930 triệu đồng hỗ
trợ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào vùng lũ
vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống và vui Xuân đón Tết.
Theo đó, các phần quà sẽ được trao cho các gia đình có hoàn cảnh
khó khăn tại 19 tỉnh thành trên cả nước.
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TRAO TẶNG HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI CHO TRẠM NHỌT LỢT,
ĐỒN BIÊN PHÒNG MỸ LÝ, NGHỆ AN
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, Quỹ VTVV, BAC A BANK phối hợp
với Báo Cựu Chiến binh Việt Nam trao tặng hệ thống pin mặt trời trị
giá 102 triệu đồng cho trạm biên phòng Nhọt Lợt, Mỹ Lý, Nghệ An.
Đây là món quà rất ý nghĩa với các chiến sĩ trạm biên phòng Nhọt
Lợt, vốn được biết đến với tên gọi trạm “4 không”: Không có điện
thắp sáng, không có sóng điện thoại, thiếu nước sạch, không đường
giao thông. Hệ thống pin năng lượng mặt trời đi vào sử dụng sẽ giúp
cho cán bộ chiến sỹ đơn vị khắc phục một phần khó khăn trong sinh
hoạt, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc
chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.
QUỸ VTVV TÀI TRỢ 30 TRIỆU ĐỒNG CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Với mục đích khuyến khích các sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có
hoàn cảnh khó khăn & đạt thành tích tốt trong năm qua, Quỹ VTVV
đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam
trao tặng 100 phần quà, với tổng giá trị 30 triệu đồng. Hi vọng những
hoạt động hỗ trợ thiết thực này là món quà ý nghĩa dành tặng các bạn
sinh viên xa quê sau một năm nỗ lực học tập, rèn luyện, giúp các bạn
trở về đón Tết sum vầy bên gia đình, người thân.
TẶNG QUÀ TẾT CHO TRẺ SUY DINH DƯỠNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON VĂN LỢI, NGHỆ AN

Nhân dịp Tết Canh Tý, Quỹ VTVV và Quỹ Bữa Cơm Cho Em
(Công ty TNHH Mía đường Nghệ An) đã đến thăm và tặng quà Tết
cho các trẻ em suy dinh dưỡng tại Trường Mầm non Văn Lợi, Quỳ
Hợp, Nghệ An. Theo đó, các phần quà được trao tặng bao gồm: 480
ly sữa tươi, 100kg đậu nành, và 50kg đường trắng. Quỹ hy vọng rằng
những phần quà này sẽ hỗ trợ thêm nguồn dinh dưỡng chất lượng
cho các em tại trường.

TÀI TRỢ 25 TRIỆU MUA QUÀ TẶNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ
THCS XÃ ĐỒNG BẢNG, TỈNH HÒA BÌNH

Quỹ VTVV, BAC A BANK phối hợp với sinh viên Đại học Kiểm sát
Hà Nội triển khai tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại
Trường Tiểu học và THCS xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh
Hòa Bình. Những phần quà là sự khích lệ các em phấn đấu trong
học tập và mang đến sự động viên cần thiết cho các em nhân dịp
Tết Nguyên Đán.

QI/2020

10

23

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

TẶNG QUÀ CHO 20 NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

Thông qua UBND Quận Hoàn Kiếm, Quỹ VTVV và BAC A BANK đã
tài trợ 20 triệu đồng cho 20 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn
Quận. Những món quà là sự động viên to lớn đến những gia đình
đang sống chung với nỗi đau da cam.

TẶNG QUÀ TẾT CHO 50 HỘ NGHÈO TẠI HÒA BÌNH

Thông qua báo Nhân đạo và Đời sống, Quỹ VTVV và BAC A BANK
đã tài trợ 10 triệu đồng hỗ trợ quà Tết cho 50 hộ nghèo tại Hòa Bình.
Cùng với các tổ chức và cá nhân tham gia hỗ trợ, Quỹ hy vọng mang
đến Tết ấm cho bà con nơi đây.

TRAO TẶNG 50 SUẤT QUÀ TRỊ GIÁ 15 TRIỆU ĐỒNG CHO TRẺ EM VÙNG CAO
TẠI MƯỜNG KHƯƠNG, LÀO CAI

Hưởng ứng chương trình “Chia sẻ yêu thương” do báo Người Tiêu
dùng triển khai, Quỹ VTVV và BAC A BANK trao tặng 50 suất quà
cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc miền núi tại Mường
Khương, Lào Cai.

TRAO TẶNG 700 SUẤT QUÀ CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG NGHÈO TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Trao bảo trợ CHO 2 EM NHỎ TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 2/3/2020, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng, Quỹ VTVV đã đến
thăm và trao khoản bảo trợ trong vòng 3 năm cho 2 em nhỏ có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn tại huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV cùng bà Đào Ánh Hồng - Trưởng Ban tổ chức, Hội LHPN
TP. Hải Phòng và đại diện địa phương, bao gồm: bà Nguyễn Thị Tươi - Chủ tịch Hội LHPN huyện An
Dương, bà Lê Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn An Dương, ông Nguyễn Văn Đáng- Phó phòng
Lao động Thương binh Xã hội huyện An Dương đã đến thăm và trao khoản bảo trợ tới gia đình.
Khoản bảo trợ được trao cho gia đình từ tháng 2
năm 2020 đến hết tháng 1 năm 2023 với tổng giá
trị 36 triệu đồng. Hai em nhỏ là Nguyễn Thu Huyền
- sinh năm 2005 và em trai Nguyễn Tuấn Sơn sinh năm 2007 sinh ra và lớn lên trong gia đình mà
bố mẹ các em đều không có công việc ổn định:
mẹ đi làm phụ hồ, bố làm xe ôm. Năm 2018, mẹ
các em đã phát hiện bị ung thư tụy giai đoạn cuối,
vì không đủ kinh phí chữa trị nên 3 tháng sau, mẹ
các em đã qua đời. Từ đó, nguồn thu nhập chính
của gia đình phụ thuộc vào số tiền chạy xe ôm ít
ỏi của bố. Đến giữa năm 2019, tin không may tiếp
tục đến khi bố các em được chẩn đoán mắc ung
thư gan giai đoạn cuối, sức khỏe ngày càng giảm
sút. Ban đầu, gia đình có thể cầm cự tiền thuốc với
sự giúp đỡ của họ hàng và hàng xóm xung quanh,
nhưng do chi phí điều trị quá lớn nên bố các em đã
xin về nhà tự điều trị bằng thuốc nam. Đến tháng
11 năm 2019, bố các em cũng qua đời.

Quỹ VTVV và BAC A BANK phối hợp với báo Lao động Thủ đô và
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình “Chung tay
cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô vì người lao động khó khăn”. 2.800
ly sữa tươi đã được trao cho người lao động trước Tết Nguyên Đán.

Quỹ VTVV rất vui mừng được góp phần mang đến Tết yêu thương và
đủ đầy cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu
thế trong xã hội! Hãy tiếp tục cùng chúng tôi trên những hành trình
thiện nguyện và phát triển cộng đồng!
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thêm động lực trên con đường học tập và góp phần
cải thiện đời sống.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ trong thời gian ngót 1 năm,
tuổi còn nhỏ nên các em rất thiệt thòi cả về thể
chất và tinh thần. Hiện nay, các em sống với bà nội
là vợ liệt sĩ đã ngoài 80 tuổi, cuộc sống của 3 bà
cháu còn nhiều khó khăn.

TÀI TRỢ 1200 LY SỮA CHO HỌC SINH NGHÈO TẠI SÌN HỒ, LAI CHÂU
Thông qua Báo Pháp Luật, Quỹ VTVV và BAC A BANK trao tặng
1200 ly sữa tươi cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong
chương trình Tết tại Sìn Hồ, Lai Châu.

Với khoản bảo trợ từ Quỹ VTVV, Huyền & Sơn sẽ có

Bà Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV cùng
đại diện Hội LHPN TP. Hải Phòng, Hội LHPN huyện
An Dương, Phòng Lao động Thương binh Xã hội
huyện An Dương thăm và trao bảo trợ cho 2 em.

Quỹ VTVV mong rằng với khoản bảo trợ này, hai
em sẽ tiếp tục con đường học tập, nuôi dưỡng ước
mơ vượt lên những mất mát, khó khăn để vươn lên
trong cuộc sống.
Khoản bảo trợ trên được trích từ khoản tài trợ 60
triệu đồng của nhà tài trợ cá nhân C. H. Đ. năm
2020. Anh C.H.Đ. là nhà tài trợ ẩn danh thường
xuyên đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện
của Quỹ VTVV.
QI/2020
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RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ

Tết DÀNH CHO trẻ em

1

2

CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI BA VÌ, HÀ NỘI
Ngày 19/1, 70 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Cai nghiện số 2, Yên Bài,
Ba Vì, Hà Nội đã được đón Tết sớm cùng các bạn sinh viên Nhóm Cầu vồng và
các tình nguyện viên trong Sáng kiến vì Cộng đồng mang tên “Hạnh phúc là Giá trị”.
Đây là những sinh viên thuộc Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative (một chương trình lớn
và dài hạn do Quỹ VTVV khởi xướng). Sau 2 tuần chuẩn bị, Nhóm Cầu vồng và 6 tình nguyện viên đầy
nhiệt huyết đã hiện thực hóa Sáng kiến vì Cộng đồng do chính nhóm chắp bút.
70 em nhỏ tại Trung tâm Cai nghiện số 2 đã được
thỏa sức vui chơi và sáng tạo với nhiều hoạt động
thú vị như: Thiết kế và trình diễn thời trang, thi bày
mâm ngũ quả ngày Tết, tham gia gameshow trí
tuệ, hái lì xì… Các bạn nhỏ cũng được xem các anh,
chị tình nguyện viên trình diễn tiết mục Táo quân
đầy hấp dẫn với thông điệp bảo vệ môi trường.
Đây là hoạt động trong “Sáng kiến vì Cộng đồng”
do Quỹ VTVV và DynaGen Initiative khởi xướng,
trực tiếp tư vấn và hỗ trợ triển khai.

1 - Thành viên nhóm Cầu vồng & tình nguyện viên -

3

thế hệ trẻ thể hiện được sự sẻ chia và sống có trách
nhiệm với cộng đồng.
2 - Tiểu phẩm “Táo quân vi hành” do chính các bạn
sinh viên DynaGen và tình nguyện viên biên dựng và
trình diễn. Tiểu phẩm đã truyền tải một thông điệp hết
sức ý nghĩa về bảo vệ môi trường: Hãy hạn chế sử
dụng túi nilon và trồng thêm thật nhiều cây xanh.
3 - Cả hội trường vỡ òa bởi sự dí dỏm và hài hước đến
“Hạnh phúc là Giá trị” - một trong hai sáng kiến xuất
sắc trong cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” được các
sinh viên DynaGen trực tiếp lên kế hoạch triển khai.

4

từ các diễn viên không chuyên của nhóm Cầu vồng.
4 - “Em ước mơ làm cầu thủ bóng đá”.
5 - Các em nhỏ rạng rỡ và háo hức được hái lì xì
gửi gắm những yêu thương từ các anh, chị sinh viên
DynaGen. “Điều ý nghĩa mà em cảm thấy hài lòng
nhất trong sự kiện này là các em nhỏ đã rất vui, được
thoải mái chơi đùa với các anh chị tình nguyện viên
và không có bất kỳ rào cản nào ngăn cách chúng em.
Tuyệt vời hơn là trong phần viết điều ước, các em nhỏ
đã viết rằng mong muốn được trưởng thành như các
anh chị tình nguyện viên, để sau này các em được làm

Sáng kiến đã trao tặng 1 nồi cơm điện và 384 ly

những chương trình cho các bạn nhỏ khác có hoàn

sữa tươi cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

cảnh giống mình” - Bạn Bùi Thị Tố Uyên, thành viên

tại Trung tâm. Đánh giá về ý nghĩa hoạt động này, bà

5

nhóm Cầu vồng chia sẻ.

Đào Thị Huyền, Trưởng phòng Chăm sóc trẻ đặc biệt
cho biết “Các bạn sinh viên DynaGen rất nhiệt tình,
trách nhiệm. Các bạn ấy đã tổ chức chương trình
thật sự ý nghĩa, thành công với các bé”.

Trong phần thi Thiết kế thời trang, các em nhỏ cùng
anh chị tình nguyện viên đã tự tay tạo nên những bộ
cánh độc đáo từ giấy báo mà ban tổ chức chuẩn bị.
Em T.M, nhà Hoa Mai chia sẻ “Em thích nhất là
phần chơi thiết kế thời trang! Hôm nay em đã được
thiết kế những trang phục đẹp cho các bạn!

Sản phẩm ấn tượng trong phần thi Bày mâm ngũ quả
do chính các bạn nhỏ thực hiện.

Hi vọng những hoạt động của nhóm Cầu vồng sẽ
khuyến khích các em nhiều hơn nữa trong cuộc sống
và trong học tập.

Ngày 12/3/2020, Sáng kiến “Chạy vì yêu thương” cũng đã kết thúc
với gần 400 sinh viên tham gia giải chạy với tổng số 3680.4km
được thực hiện. Ngoài số tiền 18,402,052 đồng quy đổi từ số km
chạy, chương trình còn nhận được số tiền quyên góp 2,650,000
đồng của người tham gia cho hoạt động thiện nguyện tại Trung
tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng
để trao tặng quà cho các cụ già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn tại Trung tâm trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn các anh, chị rất nhiều!” .
26
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PHIÊN CHỢ TỪ THIỆN ONLINE - NƠI GẮN KẾT

những trái tim thiện nguyện

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, hình thức mua sắm truyền
thống đang nhường chỗ cho mua sắm trực tuyến. Với phương thức mới này,
người tiêu dùng có thể tiết kiệm thời gian, linh hoạt khi mua sắm, và chọn lựa các
sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Có lẽ bởi vậy mà Phiên chợ từ thiện online tại
Fanpage của Quỹ VTVV đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của rất nhiều
cá nhân, tập thể ngay từ khi được khởi xướng vào tháng 5 năm 2018.
Phiên chợ có những mặt hàng đa dạng từ các
sản phẩm do thanh thiếu niên tự kỷ, khuyết tật thực
hiện như hoa sáp, sổ, làn, hương,… đến những đồ
được quyên góp như quần áo, sách, nến tinh dầu
thơm,… Lợi nhuận thu được từ phiên chợ được sử
dụng toàn bộ cho việc trao sữa cho bệnh nhi của
Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. Tất cả đều hướng
đến một tinh thần chung, đó là chia sẻ yêu thương.

Em N.M.Đ (hiện đang điều trị K tinh hoàn) là
con thứ 2 trong một gia đình thuộc hộ nghèo tại
địa phương. Bố bỏ đi khi em mới 3 tuổi, nguồn
thu nhập chủ yếu cả gia đình phụ thuộc vào mẹ
em là công nhân đang làm việc xa nhà. Nhập
viện vào tháng 9.2019, từ đó đến nay em được
sự chăm sóc của bà nội - hiện vẫn phải điều trị
bệnh tim và u máu từ năm 2010.
Em N.T.M (hiện đang điều trị K xương đùi phải)
sinh ra trong gia đình có bố mất khả năng lao
động do teo cơ chân, bà nội bị liệt đã 8 năm nay.
Mẹ em M. mặc dù cũng đang điều trị K trực tràng
giai đoạn cuối nhưng vẫn gắng gượng chăm sóc
con suốt thời gian nhập viện.

Trong 3 tháng đầu năm 2020 (từ tháng 1 đến
tháng 3), Quỹ VTVV đã tổ chức 7 Phiên chợ
từ thiện online với đa dạng các loại sản phẩm
và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành trên
fanpage của Quỹ.

Ngoài ra, các mặt hàng khác tại Phiên chợ từ
thiện online như hương và làn handmade do
các bạn nhỏ tại Trung tâm Phục hồi Chức năng
Người khuyết tật Thụy An thực hiện; hoa sáp,
hoa giấy và thiệp mừng được làm bởi các bạn
thanh thiếu niên tự kỷ, khuyết tật trí tuệ tại Trung
tâm S.E.E.D; sổ tay được làm thủ công bởi các
bạn học viên tại Trung tâm Hướng nghiệp cho
Trẻ tự kỷ và Chậm phát triển Trí tuệ… cũng được
rất nhiều khách hàng yêu thích. Lợi nhuận từ
việc bán các sản phẩm này đạt 1.024.100 đồng,
góp phần mang đến những ly sữa dinh dưỡng
cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.
Hàng trăm lượt chia sẻ thông tin về phiên chợ và
hàng loạt đơn đăng ký tham gia những chuyến đi
trao sữa của các tình nguyện viên Việt Nam và
người nước ngoài, các cá nhân, gia đình và các
doanh nghiệp trong Quý I cũng là sự lan tỏa quý
giá, đánh dấu một năm thành công hơn nữa của
hoạt động ý nghĩa này.

Cụ thể, trong tháng 1/2020, Chương trình “Lì xì yêu thương” bán lì xì nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020 đã
thu hút hơn 4 nghìn lượt tiếp cận trên Fanpage Quỹ VTVV. Chỉ sau hơn 1 tháng, ngày 9/1/2020, Lì xì yêu
thương đã đạt được tổng doanh thu lên tới 100 triệu đồng với 20.000 phong bao lì xì được bán ra, trong
đó 44 triệu đồng được chuyển tới Trung tâm SEED để tổ chức hoạt động sản xuất lì xì, với mục tiêu hỗ
trợ hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề và trao quỹ học bổng cho thanh thiếu niên tự kỷ, 16 triệu đồng
lợi nhuận từ chương trình được sử dụng để trao tặng sữa dinh dưỡng cho các bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Đặc biệt, ngày 15/2/2020, 40 triệu đồng còn lại đã được Quỹ trao tặng cho 2 bệnh nhi
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều với mong muốn chia sẻ
và giúp đỡ một phần bé nhỏ vào cuộc sống của các em.
28

10

QI/2020

Tháng 2/2020, trong thời gian Hà Nội bước vào
đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Quỹ VTVV
đã đón nhận những hũ nến tinh dầu thơm hoàn
toàn được làm thủ công bởi bé Nguyễn Linh Chi
- 11 tuổi và bé Nguyễn Minh Anh - 5 tuổi. Tận
dụng thời gian rảnh trong kì nghỉ dài, hai cô bé
mong muốn gây quỹ để ủng hộ 100% số tiền
bán được từ những sản phẩm này cho các hoạt
động liên quan đến trẻ em của Quỹ VTVV. Chỉ
sau 5 ngày mở bán, 164 hũ nến đã được bán hết,
thu về tổng số tiền 9.030.000 đồng.

Hãy cùng chúng tôi viết tiếp lên những câu
chuyện nhỏ nhưng là niềm cảm hứng lớn lao
ngay trong những khoảnh khắc thường ngày.

QI/2020
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Quỹ Vì Tầm Vóc Việt CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
Trong những tháng đầu năm, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng đang chịu những ảnh hưởng rất lớn về kinh tế xã hội. Sự chung sức, đồng lòng của mọi nguồn lực
trong xã hội là điều cần thiết để nâng cao ý thức phòng chống cũng như trực tiếp góp sức cùng với các
cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh.

“Vườn rau với nhiều loại rau, củ

GIÚP BỮA ĂN CỦA CÁC CHÁU ĐA DẠNG HƠN”
Đó là chia sẻ của cô giáo Mùi Huệ,
phụ trách Trường Mầm non Xuân Nha, Sơn La
sau 3 tháng được tặng vườn rau dinh dưỡng
từ Quỹ VTVV vào tháng 11/2019.

Hiểu được vai trò này, Quỹ VTVV đã đồng hành cùng BAC A BANK và Tập đoàn TH chung tay cùng các
cơ quan chức năng trong chiến dịch đẩy lùi Covid-19.
TRAO TẶNG 1 TRIỆU LY SỮA THÔNG QUA
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Sáng ngày 10/3/2020, thông qua MTTQ Việt Nam,
Quỹ VTVV cùng Tập đoàn TH đã trao tặng “1 triệu
ly sữa tươi” tới bác sĩ, y tá, cán bộ công chức, sĩ
quan, chiến sĩ quân đội, công an và người dân đang
căng mình trên mặt trận chống dịch Covid-19.
“Hơn lúc nào hết, đây là lúc mọi nguồn lực trong
xã hội cần chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức
phòng chống cũng như trực tiếp đóng góp sức
mình để sát cánh cùng các cơ quan chức năng
phòng chống dịch bệnh. Với sản phẩm chính là
sữa tươi và các sản phẩm từ sữa tươi - nguồn
cung cấp protein, vitamin, khoáng chất, chúng
tôi hy vọng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng
cho những người đang ngày đêm chống dịch”, bà
Trần Thị Như Trang - Giám đốc Quỹ VTVV, Đại diện
Tập đoàn TH chia sẻ.
Đánh giá cao từ món quà ý nghĩa, thể hiện lòng
tương thân tương ái này, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trương Thị Ngọc Ánh
cho biết: “Đây là đóng góp rất quan trọng không
chỉ về mặt tinh thần mà còn trực tiếp hỗ trợ kịp thời
cho các y bác sĩ, cán bộ, người dân trong công
cuộc chiến đấu với Covid-19 ngày càng phức tạp”.

TRAO TẶNG 5 TỶ ĐỒNG THÔNG QUA
UBTƯ MTTQ VIỆT NAM
Sáng ngày 17/03/2020, tại Lễ phát động toàn dân
chung tay phòng, chống dịch Covid-19 do UBTƯ
MTTQ Việt Nam tổ chức, trước sự chứng kiến của
Thủ tướng Chính phủ, Quỹ VTVV và BAC A BANK
đã trực tiếp trao tặng 5 tỷ đồng tới đại diện MTTQ
Việt Nam và Bộ Y tế.

Với sự đóng góp này, Quỹ VTVV hi vọng sẽ góp
phần mang lại những hiệu quả thiết thực, đồng
thời tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng để có
thêm nhiều nguồn lực hơn nữa đồng hành cùng
Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh.
10
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Vườn rau dinh dưỡng nằm trong
chương trình “Sống xanh - Sống
có trách nhiệm” do Quỹ VTVV
đồng hành cùng Tập đoàn TH,
phối hợp với Báo Nông Thôn
Ngày Nay và các sinh viên
DynaGen Initiative thực hiện.
Chương trình đã thực hiện
nhiều hoạt động ý nghĩa khác
bao gồm: tổ chức một ngày vui
chơi cho các em, trao tặng áo
ấm, đồ dùng học tập, những ly
sữa tươi cho toàn bộ các em
nhỏ tại trường và bảo trợ cho
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, bà Thái Hương, đại diện các bên chia
sẻ: “Với tôi, sự giúp đỡ một cách tự nguyện xuất
phát từ tấm lòng, tấm lòng đã ăn sâu trong tiềm
thức của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Từ một
em bé biết dùng tiền tiết kiệm để mua khẩu trang
tặng mọi người đến các doanh nghiệp, tổ chức đều
có tấm lòng chia sẻ, không phân biệt tuổi tác, thu
nhập, trình độ. Bên cạnh đó, ngoài tinh thần tự
nguyện, với tôi đây còn là một phần trách nhiệm
của cá nhân, doanh nghiệp cần đồng hành cùng
Chính phủ và cộng đồng trong khó khăn”.
Trước đó, ngày 4/3/2020, Quỹ VTVV cùng
BAC A BANK cũng đã trao 1.440 ly sữa tươi cho
Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
để hỗ trợ các y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu
đẩy lùi dịch bệnh.

30

Trường Mầm non Xuân Nha hiện đang có 124 học sinh học bán trú. Điểm trường trung tâm và bản
Chiềng Nưa chưa có điều kiện tổ chức nấu ăn, các bữa cơm của các con do bố mẹ chuẩn bị và các cô
hỗ trợ nấu canh, rau. Vườn rau dinh dưỡng mang đến 160kg rau mỗi tháng, cung cấp nhiều loại rau, củ
đa dạng và an toàn cho toàn bộ học sinh đang theo học tại trường.

Vườn rau dinh dưỡng cung cấp 160kg rau mỗi tháng.

Chương trình “Sống xanh - Sống có trách
nhiệm” là hoạt động do Tập đoàn TH khởi
xướng, nhằm góp phần hiện thực hóa Các
Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của
Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam
cam kết thực hiện. Theo đó, Tập đoàn TH
trao tặng túi vải canvas cho khách hàng để
khuyến khích cộng đồng giảm thiểu lượng
túi nilon - rác thải khó phân hủy gây hại cho
thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Với mỗi túi
vải được trao, TH trích 10.000 đồng cho
chương trình từ thiện tại Sơn La.

Phục vụ bữa ăn cho 124 học sinh bán trú tại trường.
QI/2020
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Lì xì yêu thương

Trao may mắn và những sẻ chia ấm áp!

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp Tết đến, Xuân về là
lúc Quỹ bắt tay vào cùng thực hiện những mẫu
lì xì ấn tượng cho một năm mới vẹn toàn. Chọn
đối tác là Trung tâm Giáo dục & Đào tạo Hướng
nghiệp S.E.E.D, Quỹ mong muốn những đứa con
tinh thần của thanh thiếu niên tự kỷ, khuyết tật
trí tuệ, với một vẻ đẹp đặc biệt từ những đôi bàn
tay khéo léo sẽ là cầu nối trao yêu thương cho
những người thân yêu.

Khởi động từ ngày 22/11/2019, chương trình “Lì xì
yêu thương” đã gây được ấn tượng mạnh với thiết
kế thủ công độc đáo, kết hợp sự tỉ mỉ của những
họa tiết nổi và thiết kế hiện đại, màu sắc trẻ trung,
trang nhã. Mười câu chúc ý nghĩa trên phong bao
là những gửi gắm tâm tư của Quỹ và những bạn
học viên đang cố gắng từng ngày vươn lên trong
cuộc sống. Chỉ với 50.000 đồng, không những
sở hữu 10 phong bao lì xì thủ công ấn tượng, các
khách hàng của phiên chợ còn góp phần hỗ trợ
hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh
thiếu niên tự kỷ và khuyết tật trí tuệ và ủng hộ cho
Chương trình trao tặng sữa dinh dưỡng cho các
bệnh nhi của Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều.

Một buổi sáng mùa đông tại Trung tâm S.E.E.D,
các bạn học viên đang cần mẫn thực hiện những
công việc như thường lệ. Mỗi bạn đang cố gắng
hoàn thiện các công đoạn của mình: bạn tạo hình
họa tiết, bạn cắt dán, gói thành phẩm,… Nhìn những
sản phẩm thủ công bày trong gian phòng tiếp đón,
không phải ai cũng nhận ra đây là thành quả của
những bạn học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Những
thành phẩm được tạo ra đều mang nét nghệ thuật
không kém gì các sản phẩm sản xuất từ các đơn vị
chuyên nghiệp, nhưng là cả sự sáng tạo, sự nỗ lực
chỉnh chu đặc biệt của 26 thanh, thiếu niên dưới
sự hướng dẫn của Trung tâm.

Lì xì yêu thương trên cây đào Tết của doanh nghiệp.

Các bài đăng trên phiên chợ từ thiện về chương
trình nhận được hàng ngàn lượng tương tác, đặc
biệt, riêng với bài viết về quy trình làm lì xì của các
bạn học viên đã tiếp cận được hơn 14.000 người
với gần 500 lượt tương tác bài viết. Với sự quan
tâm của khách hàng ở cả ba miền Bắc, Trung,
Nam, chỉ sau hơn 1 tháng triển khai, 20.000
phong bao lì xì đã được bán hết với tổng doanh thu
100.000.000 đồng.

Ngay thời điểm đó, Quỹ biết rằng: đây chính là nơi
khởi nguồn cho một bộ lì xì năm Canh Tý 2020
độc đáo và ý nghĩa.

Bộ lì xì với 10 câu chúc ý nghĩa.
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Khách hàng làm thơ và chia sẻ thông tin chương trình.

Mỗi một “Lì xì yêu thương” là một sự sẻ chia thầm
lặng mà sâu sắc. Hành trình nhân văn ấy không
thể thành công nếu thiếu đi những đóng góp đầy
ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân, tình nguyện
viên đồng hành và phối hợp với Quỹ trong suốt
thời gian qua. Đó là những tấm lòng đã trao đi yêu
thương và hạnh phúc cho các em nhỏ, thanh niên
có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tết vừa
rồi bạn đã trao đi những lì xì yêu thương chứ?
QI/2020
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CÂU CHUYỆN CỦA QUÝ

VỚI

20.000

Đại diện duy nhất của Việt Nam

LÌ XÌ ĐÃ ĐƯỢC BÁN HẾT

TỔNG DOANH THU

100.000.000

VNĐ

NHẬN TÀI TRỢ CỦA ASIA - PACIFIC MEDIA GRANTS 2020
(EARTH JOURNALISM NETWORK)

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI:

Từ tháng 10/2019, sau 4 tháng xét duyệt hồ sơ, đánh giá năng lực tổ chức và phỏng vấn, Dự án
“Thanh niên vì Môi trường” của Quỹ VTVV đã trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam vượt qua
82 đề xuất, góp mặt cùng 12 sáng kiến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhận tài trợ của Asia Pacific Media Grants 2020.
Asia - Pacific Media Grants 2020 là quỹ sáng kiến của Earth Journalism Network (EJN) - một mạng
lưới toàn cầu được thành lập từ năm 2004, nhằm thúc đẩy hoạt động truyền thông/báo chí về vấn đề
môi trường. Asia - Pacific Media Grants 2020 được nhận nguồn hỗ trợ tài chính hào phóng từ Swedish
International Development Cooperation Agency (SIDA).

01

02

03

44.000.000 VNĐ

40.000.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

Chuyển tới trung tâm SEED
để tổ chức hoạt động sản xuất
lì xì, với mục tiêu hỗ trợ hoạt
động hướng nghiệp, dạy nghề
và trao quỹ học bổng cho
thanh thiếu niên tự kỷ.

Tài trợ cho 02 bệnh nhi đang
điều trị tại Viện K - cơ sở Tân
Triều, trong đó mỗi em sẽ nhận
20 triệu đồng.

Tiếp tục sử dụng cho chương
trình trao sữa cho bệnh nhi
Viện K - cơ sở Tân Triều.

Năm 2020, Asia - Pacific Media Grants tìm kiếm
các ý tưởng sáng tạo từ các mạng lưới của nhà
báo, tổ chức truyền thông, tổ chức xã hội dân sự
hoặc các tổ chức học thuật trên khắp Châu Á và
Thái Bình Dương với mục đích: Tăng cường truyền
thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về các
vấn đề môi trường, ví dụ như biến đổi khí hậu, ô
nhiễm, mất đa dạng sinh học, buôn bán động vật
hoang dã, sử dụng và quản lý tài nguyên thiên
nhiên; Tăng cường các kỹ năng, kiến thức và hợp
tác tại quốc gia và khu vực để thúc đẩy hoạt động
báo cáo về môi trường.
Từ 12-13/3/2020, đại diện Quỹ VTVV
cùng đại diện các tổ chức được nhận
tài trợ của Asia - Pacific Media Grants
2020 đã làm việc trực tuyến về các hạng
mục Giám sát & Đánh giá, cũng như để
thảo luận và chia sẻ về kế hoạch triển
khai dự án. Trong tháng 3, Quỹ cũng
đã tuyển chọn được nhóm 8 thành viên
nòng cốt để tham gia triển khai dự án
trong một năm tới. Các thành viên có
chuyên ngành đa dạng (báo chí, truyền
thông, môi trường, khách sạn, luật...),
có kiến thức về môi trường, có kinh
nghiệm trong các hoạt động xã hội, có
kỹ năng truyền thông, thiết kế, viết bài và tâm huyết với các hoạt động về môi trường hứa hẹn sẽ là những
nhân tố tích cực góp phần cho thành công của dự án. Nhiệm vụ chính của nhóm thành viên nòng cốt là
vận hành kênh truyền thông dự án, tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của
cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
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VINH DANH

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

VỚI SỰ CỐ VẤN CỦA CÁC CHUYÊN GIA CÁ NHÂN, CƠ QUAN VÀ TỔ CHỨC LIÊN QUAN

PHÁT TRIỂN VÀ VẬN HÀNH
KÊNH TRUYỀN THÔNG
XÃ HỘI/FANPAGE

THÀNH LẬP NHÓM
“MẮT XANH”

01

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG
DỰ ÁN

02

03

04

TỔ CHỨC 3 KHÓA ĐÀO TẠO
CHO THÀNH VIÊN
CỦA NHÓM “MẮT XANH”:
- Lãnh đạo và làm việc nhóm;
- Cách vận hành hiệu quả một kênh truyền
thông xã hội về các vấn đề môi trường;
- Kỹ năng viết tin tức/ bài viết (bao gồm cả
nội dung và hình thức).
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Tổng số tiền dự án được tài trợ từ Earth Journalism Network là 19.940 USD. Ngoài ra, nhận thấy dự án
chia sẻ chung tầm nhìn với mục tiêu phát triển bền vững, BAC A BANK đã quyết định tham gia đồng hành
cùng dự án với số tiền tài trợ là 185 triệu đồng. Sự tham gia của BAC A BANK sẽ góp phần tăng cường
hơn nữa tác động tích cực của dự án với cộng đồng.

XÂY DỰNG PHIM TÀI LIỆU VỀ
CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

05

06

TỔ CHỨC 3 HỘI THẢO GIỮA
THANH NIÊN VÀ CÁC BÊN LIÊN
QUAN VỀ VAI TRÒ VÀ HÀNH
ĐỘNG CỦA CÁC BÊN TRONG
VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
MÔI TRƯỜNG:

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

07

TÀI TRỢ CÁC SÁNG KIẾN
VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA
THANH NIÊN

08

09

HỘI THẢO TỔNG KẾT
DỰ ÁN

- Với các doanh nghiệp;
- Với các phóng viên, nhà báo và
các cơ quan truyền thông đại chúng;
- Với các nhà nghiên cứu, hoạt động
xã hội và cơ quan nhà nước liên
quan đến môi trường.

QI/2020
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HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

NHẬN TÀI TRỢ

527 triệu đồng TỪ 4 DOANH NGHIỆP

Nhân dịp đầu xuân năm 2020, Quỹ VTVV rất vui mừng được tiếp nhận thêm những sự tài trợ quý báu từ
các đơn vị.
“Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương”
Những sự kiện, hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng thành công là lý do Quỹ VTVV đã và
đang nhận được sự tin tưởng của rất nhiều các đơn vị và cá nhân. Nhân dịp đầu xuân năm 2020, Quỹ
VTVV rất vui mừng được tiếp nhận thêm những sự tài trợ quý báu từ các đơn vị, cụ thể:

30 triệu đồng

10 triệu đồng

50 triệu đồng

437 triệu đồng

từ Công ty TNHH
Phát triển thương mại
Thắng Lợi.

từ Công ty TNHH
Đầu tư & Thương mại
Nam Phương.

từ Công ty Cổ Phần
Vận tải Hùng Đạt.

từ một Doanh nghiệp
Khoa học công nghệ
ẩn danh.

Quỹ VTVV xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các Quý Công ty. Quỹ cam kết sẽ sử dụng công
khai và minh bạch để trợ giúp những đối tượng yếu thế trong xã hội.

NHẬN TÀI TRỢ

60 triệu đồng

TỪ NHÀ TÀI TRỢ CÁ NHÂN C. H. Đ NĂM 2020
Ngày 8/1/2020, Quỹ đã nhận được khoản tài trợ 60
triệu đồng từ nhà tài trợ cá nhân C.H.Đ. cho các
hoạt động thiện nguyện trong năm. Anh C.H.Đ. là
nhà tài trợ ẩn danh thường xuyên đồng hành cùng
Quỹ VTVV. Năm 2019, anh cũng đã tài trợ 60 triệu
đồng cho các chương trình hoạt động của Quỹ, và
cùng với anh N.D.H. tài trợ cho 3 ca mổ tim cho
các bệnh nhi gặp hoàn cảnh khó khăn.

NHẬN

Quỹ VTVV rất vui mừng khi không những nhận
được sự ủng hộ của các đơn vị, mà rất nhiều các
nhà tài trợ cá nhân đã đồng hành thường xuyên và
liên tục với các hoạt động của Quỹ. Xin trân trọng
cảm ơn anh C.H.Đ. đã trao niềm tin, Quỹ sẽ sử
dụng khoản tài trợ này để giúp đỡ nhiều hơn nữa
những đối tượng yếu thế trong xã hội.

tài trợ TỪ CÁC PHÒNG, BAN

VÀ CÁ NHÂN THUỘC BAC A BANK

Tin tưởng với các hoạt động ý nghĩa của
Quỹ trong các năm qua, ngày 5/3/2020,
Văn phòng Hội sở BAC A BANK đã tài trợ
25 triệu đồng cho các hoạt động chung
của Quỹ năm 2020. Sự đồng hành của
BAC A BANK nói chung và các phòng
ban, cá nhân BAC A BANK nói riêng là
nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ
cho Quỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động
vì cộng đồng.
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Cũng vào dịp đầu năm mới, Quỹ đã nhận được khoản tài
trợ 5 triệu đồng từ Đội văn nghệ Hội sở BAC A BANK và 3
triệu đồng từ chị Trịnh Huệ, Khối nguồn vốn - BAC A BANK.
Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng cho dự án “Cùng em
khôn lớn”, với mục đích hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ em
miền núi. Dự án này sẽ được Quỹ chủ trì và triển khai từ
đầu năm 2020.
Quỹ xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Hội đồng
Quản lý và các nhà tài trợ!

NHẬN
		

690 USD TỪ CÁC NHÀ TÀI TRỢ CÁ NHÂN

TRÊN CỘNG ĐỒNG GLOBAL GIVING

Trong Quý I/2020, Quỹ VTVV đã ghi nhận số tiền
tài trợ 690 USD dành cho các dự án đang triển
khai gây quỹ trên cộng đồng Global Giving. Global
Giving là Cộng đồng gây quỹ online lớn nhất thế
giới nhằm kết nối các nhà tài trợ cá nhân, doanh
nghiệp và tổ chức trên toàn cầu với các dự án cần
hỗ trợ tại hầu hết các quốc gia.

NHẬN TÀI TRỢ

Quỹ đã trở thành đối tác của Global Giving từ tháng
6/2017. Không những nhận được sự tin tưởng từ
các nhà tài trợ quốc tế, năm 2019, Quỹ cũng vinh
dự được Global Giving lựa chọn để trao khoản tài
trợ gây quỹ được cho gia đình chịu thiệt hại từ cơn
lũ tại Thanh Hóa, Việt Nam.

169 triệu đồng

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3/2020
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2020, Quỹ VTVV đã nhận
169 triệu đồng từ 50 tổ chức và cá nhân trên cả nước.
Quỹ VTVV vui mừng tiếp tục là một địa chỉ đáng tin cậy cho những tấm lòng thơm thảo khắp mọi miền Tổ
quốc gửi gắm tới những cá nhân, gia đình kém may mắn. Bằng những hoạt động thiết thực tới cộng đồng,
Quỹ VTVV vẫn luôn nỗ lực, cố gắng để hỗ trợ nhiều hơn nữa những đối tượng yếu thế trong xã hội. Toàn
bộ số tiền 169 triệu đồng quyên góp (tính đến thời điểm hiện tại) sẽ được Quỹ sử dụng cho các chương
trình thiết thực dành cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

HÀNH ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA

Huy chương Đồng Olympic TOÁN VÀ KHOA HỌC LẦN THỨ 16

Em Mào Khang Luân, học sinh lớp 7 trường
TH School đã giành được Huy chương Đồng cuộc
thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 16
vừa qua tại Hà Nội. Em và gia đình đã quyết định
trao 1 phần tiền thưởng quyên góp vào Quỹ VTVV
để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
2 triệu là số tiền đã được quyên góp vào Quỹ trong
tuần vừa qua sau khi Luân nhận được tiền thưởng
từ Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Đây là một
hành động rất có ý nghĩa của một học sinh xuất
sắc và có tinh thần chia sẻ với các bạn nhỏ có
hoàn cảnh khó khăn.

Mào Khang Luân biết đến các hoạt động thiện nguyện của Quỹ thông qua phương tiện truyền thông, như
các hành trình thiện nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương, các điểm trường
xa xôi,… Ấn tượng với các hoạt động của Quỹ và niềm vui được đóng góp một cánh én nhỏ vào mùa xuân
yêu thương, Luân bày tỏ: “Bất cứ lúc nào khi có điều kiện em rất sẵn sàng đóng góp công sức cho Quỹ
để Quỹ ngày càng lớn mạnh. Chúc Quỹ ngày càng phát triển để có thể giúp đỡ thật nhiều những trẻ em
đang gặp khó khăn”.
QI/2020
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KẾT NỐI

KẾT NỐI

CƠ HỘI HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CHUỖI KHÁCH SẠN
LỚN NHẤT NAM Á - OYO VIỆT NAM TRONG

DynaGen Initiative

Ngày 12/02/2020, Quỹ
VTVV và OYO Việt Nam
đã có buổi gặp mặt
chính thức và trao đổi về
khả năng hợp tác trong
DynaGen Initiative.
Theo đó, hai bên đã
chia sẻ chiến lược phát
triển, mục tiêu hướng tới
và những mối quan tâm
chung trong việc hỗ trợ
cộng đồng sinh viên
Việt Nam phát triển.
Từ đó, đóng góp chung
cho sự phát triển của
cộng đồng - đất nước.

OYO Hotels & Homes là chuỗi
khách sạn lớn nhất Nam Á và
lớn thứ 2 thế giới. Được thành
lập tại Ấn Độ vào năm 2013
với hệ thống 23.000 khách
sạn, hơn 1.000.000 phòng,
trải rộng trên 800 thành phố ở
80 quốc gia. Chuỗi khách sạn
OYO chính thức vào thị trường
Việt Nam với hơn 90 khách sạn
nhượng quyền tại 6 thành phố
lớn, bao gồm Hà Nội, Thành
phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú
Quốc, Vũng Tàu và Nha Trang.
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Đóng góp ý kiến cho dự án

GIÁO DỤC GIỚI TÍNH SAVVY

SAVVY là viết tắt của Sexuality
Awareness-raising and Valuesetting for Vietnamese Youths Nâng cao nhận thức và định hướng
giá trị về giới tính cho giới trẻ
Việt Nam. Dự án nhằm mục tiêu
phát triển một chương trình giáo
dục về giới tính và tình dục toàn
diện cho học sinh trung học cơ sở
trên toàn quốc.

Dự án SAVVY được hỗ trợ kinh phí bởi Hội đồng Australia-ASEAN dưới
sự quản lý của Bộ Ngoại giao và Thương mại thuộc Chính phủ Australia,
và được quản lý bởi Tiến sĩ Hoàng Lan Anh (Giảng viên cao cấp) và Thạc
sĩ Nguyễn Hà Phương từ trường Đại học Melbourne, Úc.

Hai bên cũng đang cân nhắc
một số hoạt động hợp tác phù
hợp như: cung cấp chuyên
gia huấn luyện, học bổng,
chương trình thực tập cho
sinh viên, office tour,... nhằm
mang đến cho sinh viên những
kiến thức và trải nghiệm tốt nhất
trước khi bước vào con đường
lập nghiệp.

Việc huy động các nguồn lực
trong xã hội nhằm hỗ trợ sinh
viên phát huy tối đa tiềm năng
trong quá trình học tập và tạo
dựng sự nghiệp, cũng như đảm
bảo tính bền vững và ổn định
của dự án là một trong những
mục tiêu của DynaGen Initiative.
Tính
đến
nay,
DynaGen
Initiative đã nhận được sự đồng
hành của nhiều tổ chức, doanh
nghiệp như Tập đoàn TH, BAC
A BANK, Báo Giáo dục và
Thời đại, Trung tâm Hỗ trợ và
Phát triển Sinh viên Việt Nam,
ActionCoach IBC, MSD, Dai-ichi
Life, Navigos Search, VIJA-Link,
ADT Group...

Ngày 18/2, đại diện Quỹ VTVV - ông Nguyễn Minh Hoàng - đã tham dự
một trong các cuộc họp tham vấn của nhóm thực hiện Dự án SAVVY để
đóng góp ý kiến cho việc thực hiện dự án này ở Việt Nam, cũng như chia
sẻ những kinh nghiệm của Quỹ VTVV trong việc triển khai các chương
trình chăm sóc sức khỏe sinh sản.

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN 2020
Trong ngày làm việc đầu tiên, bà Thái Hương
- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ VTVV cùng
đại diện một số nhà tài trợ lớn đã đến thăm và
chúc Tết tại Văn phòng Quỹ. Đây là sự động
viên lớn lao, thể hiện sự tin cậy cũng như cam
kết gắn bó đồng hành lâu dài của các nhà
tài trợ dành cho Quỹ VTVV.
Hãy cùng chúng tôi khởi động những chương
trình thiện nguyện, phát triển cho một năm
Canh Tý đầy khởi sắc!
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Quỹ Vì Tầm Vóc Việt LÀ ĐẠI DIỆN DUY NHẤT CỦA VIỆT NAM
THAM DỰ 2020 ASIAN GENDER TRAINERS’ NETWORK PROGRAM (AGENT)
Sẽ tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ 2-15/8/2020.
2020 AGenT đã nhận được 240 hồ sơ
đăng ký tham gia từ 21 quốc gia trong khu vực châu Á.
Sau ba vòng xét duyệt với sự hỗ trợ của các chuyên gia độc lập
từ các lĩnh vực chuyên môn liên quan, 2020 AGenT đã
lựa chọn được 44 tham dự viên xuất sắc.
Trong đó, bà Trần Hồng Điệp - Phó Giám đốc
Quỹ VTVV sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam
tham dự 2020 AGenT tổ chức vào tháng 8 tại Hàn
Quốc. Bà Điệp đã có nhiều năm kinh nghiệm làm

AGenT là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ, kết nối những
hiểu biết và kinh nghiệm làm việc/tập huấn/điều
hành về Giới - Bình đẳng Giới - Lồng ghép Giới.

việc trong lĩnh vực Giới và Lồng ghép Giới với
các vai trò như tập huấn viên, nghiên cứu viên,
quản lý và giám sát đánh giá các chương trình/
dự án phát triển.

Ban tổ chức AGenT là The Korean Institute
for Gender Equality Promotion and Education
(KIGEPE). AGenT là một trong các nỗ lực để
xây dựng mạng lưới các chuyên gia Giới trong
khu vực châu Á.

HÌNH THỨC QUYÊN GÓP MỚI
Để thuận tiện cho hoạt động quyên góp của các nhà hảo tâm, Quỹ
chấp nhận hình thức thanh toán/chuyển khoản bằng VNPAY QR
thông qua ứng dụng mobile banking của các ngân hàng và một số ví
điện tử. Hãy tham gia và ủng hộ cho các hoạt động phát triển cộng
đồng và thiện nguyện cùng chúng tôi theo mã:
Tên tài khoản: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt
Nội dung chuyển khoản: [Họ và tên]_[Tên chương trình]

HÌNH THỨC QUYÊN GÓP THÔNG QUA GLOBAL GIVING
Bên cạnh việc nhận quyên góp thông qua các phương thức truyền thống như tiền mặt, chuyển khoản ngân
hàng,..., Quỹ VTVV đang vận động gây quỹ cho 3 dự án thông qua cộng đồng gây quỹ online Global Giving.
Nếu quan tâm đến 3 dự án này, nhà hảo tâm có thể quyên góp trên cộng đồng gây quỹ trực tuyến lớn nhất
thế giới này theo thông tin dưới đây:

Dự án Trao tặng sữa cho bệnh nhi viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội:
https://www.globalgiving.org/projects/giving-milk-topoor-children-with-critical-illness/

Dự án “Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt” - Chăm sóc
sức khỏe cho người lao động có thu nhập thấp:
https://www.globalgiving.org/projects/health-carefor-3000-low-income-workers-in-vietnam/

Chương trình “Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên
DynaGen Initiative” - Hỗ trợ tài chính và kỹ năng
cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
https://www.globalgiving.org/projects/
dynagen-initiative/
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BẢN TIN QUỸ VÌ TẦM VÓC VIỆT
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tầng 4, Toà nhà Opera Business Center,
60 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(+84) 24 3823 8008

www.vitamvocviet.vn

lienhe@vitamvocviet.vn

www.facebook.com/quyvitamvocviet

