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V/v: Thông báo tổ chức chương trình thiện 

nguyện tại Sin Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vinacontrol 

- Công đoàn các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vinacontrol 

- Các quý đoàn thể, tổ chức, cá nhân thiện tâm 

- Với nguyện vọng được mang những phần quà và niềm vui nhỏ bé đến với các em học sinh 

nội trú tại điểm trường Mường So, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, giúp các em có 

thêm động lực vượt qua khó khăn và học tập tốt vào dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6;  

- Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng bào của hai bản Sàng Mà Pho và Chảng Phàng, 

xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, sau những thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, tài 

sản hoa màu từ trận mưa đá vào cuối tháng 4/2020, 

Công đoàn CTCP Tập Đoàn Vinacontrol phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Sin Suối Hồ, 

huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Ban giám hiệu, tập thể cán bộ giáo viên điểm trường Mường So, 

xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, tổ chức chương trình thiện nguyện  

“Vinacontrol – Sin Suối Hồ: Lan tỏa yêu thương 2020” 

 Hình thức tổ chức: 

 Trao tặng 150 phần quà học sinh gồm vở viết, bút viết các loại, túi đựng sách vở, v.v…; 

 Trao tặng 10 phần học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; 

 Trao tặng 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm, thùng đựng nước sạch đến các hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn tại hai bản Sàng Mà Pho và Chảng Phàng; 

 Trao tặng 05 bộ mái lợp và giúp các hộ gia đình lợp lại mái nhà bị hư hại do trận mưa đá. 

 Thời gian tổ chức: Ngày 31/05/2020. Lịch trình chi tiết theo Phụ lục 1 gửi kèm. 

 Địa điểm:  

 Điểm trường Mường So, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 Bản Sàng Mà Pho và Bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 Thành phần tham dự:  

 Ủy ban Nhân dân xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; 

 Ban giám hiệu, tập thể thầy cô trường Mường So; 

 Đồng bào bản Sàng Mà Pho và bản Chảng Phàng; 

 Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Vinacontrol; 

 Đại diện Công đoàn Tập đoàn Vinacontrol; 

 Cán bộ, công nhân viên Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol và các đơn vị trực thuộc; 

 Các đoàn, tập thể, cá nhân hảo tâm đồng hành cùng chương trình (nếu có). 

https://vinabiz.org/Categories/XaPhuong/xa-muong-so/3300300032003000330032003500
https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/huyen-phong-tho/33003000320030003300
https://vinabiz.org/Categories/TinhThanh/lai-chau/330030003200
https://vinabiz.org/Categories/XaPhuong/xa-muong-so/3300300032003000330032003500
https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/huyen-phong-tho/33003000320030003300
https://vinabiz.org/Categories/TinhThanh/lai-chau/330030003200
https://vinabiz.org/Categories/XaPhuong/xa-muong-so/3300300032003000330032003500
https://vinabiz.org/Categories/QuanHuyen/huyen-phong-tho/33003000320030003300
https://vinabiz.org/Categories/TinhThanh/lai-chau/330030003200


 Kinh phí thực hiện:  

Kinh phí thực hiện được huy động từ lòng hảo tâm của các cá nhân, tập thể trong và ngoài Tập 

đoàn Vinacontrol. Dự toán kinh phí thiện nguyện theo Phụ lục 2 gửi kèm. 

Chi tiết danh sách ủng hộ được cập nhật liên tục hàng ngày và công bố trên fanpage Tập đoàn 

Vinacontrol https://www.facebook.com/vinacontrolpage 

 Quyên góp: 

Tập thể, cá nhân có thiện nguyện đồng hành, tham gia cùng chương trình đóng góp công sức 

và tài chính trong phạm vi, khả năng của mình.  

 Quyên góp bằng hiện vật: sách, vở viết, đồ dùng học tập, đồ ăn, quần áo, chăn màn và các 

nhu yếu phẩm khác 

Lưu ý: Quần áo, chăn màn đóng góp cần lành lặn, còn giá trị sử dụng và giặt sạch trước khi 

quyên góp. 

 Quyên góp bằng tiền theo hai cách: 

o Trực tiếp: Chị Trần Thị Thu Thủy – Thủ quỹ Công đoàn CTCP Tập đoàn Vinacontrol; 

o Chuyển khoản: 

 Tran Thi Thu Thuy – 1902 5899 535689 – NH Techcombank Trần Duy Hưng 

 Nội dung chuyển khoản: Họ và tên – đơn vị/phòng/ban - Tu thien Vinacontrol – 

Phong Thổ 2020 

Tập thể, cá nhân có nguyện vọng quyên góp, đăng ký tham dự, đi cùng đoàn, hoặc có nội dung 

cần trao đổi, vui lòng liên hệ và đăng ký tới: 

BCH Công đoàn CTCP Tập đoàn Vinacontrol 

Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Liên hệ: Chị Lữ Thúy Hằng – P. Chủ tịch Công đoàn – Phụ trách Chương trình, điện thoại: 

093.468.3399, email: congdoan@vinacontrol.com.vn. 

Thời gian nhận quyên góp và đăng ký tham gia đoàn đi: Từ 11/05/2020 đến 22/05/2020.  

Lưu ý: Các chi tiêu ăn, nghỉ, lưu trú trong suốt chuyến đi do các cá nhân tham gia chuyến đi tự 

đóng góp thêm theo thực tế phát sinh. 

Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị để chương trình có thật nhiều ý nghĩa. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch Tập đoàn Vinacontrol; 

- Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacontrol; 

- Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Vinacontrol; 

- Lưu: VT, CĐ. 

 
 

https://www.facebook.com/vinacontrolpage
mailto:congdoan@vinacontrol.com.vn


PHỤ LỤC 1 

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC 

Vinacontrol – Phong Thổ: Lan tỏa yêu thương 2020 

 

Ngày Thời gian Công việc 

30/5/2020 

6:30 
Tập trung tại Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol - 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội  

Xếp đồ thiện nguyện lên xe 

7:30 Xuất phát  

12:00 Nghỉ trưa  

19:00 Đến Mường So – Lai Châu. Nghỉ qua đêm 

31/5/2020 

6:30 Di chuyển đến điểm trường Mường So – Lai Châu 

8:00 Trao quà tặng đến các em học sinh tại điểm trường Mường So 

9:00 Di chuyển đến điểm trao quà tặng tại Cầu treo Sàng Mà Pho 

9:45 
Đại diện đoàn thiện nguyện Tập đoàn Vinacontrol trao quà tặng đến 100 hộ 

nghèo của Bản Sàng Mà Pho và Chảng Phàng 

11:00 
Đến thăm các hộ gia đình đặc biệt khó khăn và không tham dự được buổi 

trao quà tặng 

12:00 Nghỉ trưa  

13:00 Đến thăm và hỗ trợ 05 hộ nghèo bị thiệt hại lợp lại mái nhà 

19:30 Di chuyển về lại Lai Châu. Nghỉ qua đêm. 

01/06/2020 8:00 
Khởi hành từ Lai Châu về Hà Nội 

Kết thúc hành trình tại Văn phòng Tập đoàn Vinacontrol  

  

Ghi chú:  

- Chương trình có thể thay đổi tùy vào điều kiện thực tế 

- Tập thể, cá nhân có nguyện vọng tham dự đi cùng đoàn vui lòng đăng ký trước 22/05/2020 

- Các chi tiêu ăn, nghỉ, lưu trú trong suốt chuyến đi do các cá nhân tham gia chuyến đi tự đóng góp 

theo thực tế phát sinh 

 

  



PHỤ LỤC 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN 

Vinacontrol – Phong Thổ: Lan tỏa yêu thương 2020 

 

Dự toán kinh phí chương trình Vinacontrol - Phong Thổ: Lan toả yêu thương 2020 

STT Hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 
Định mức Tổng  

1 
Đồ thiện nguyện (chi tiết như bên 

dưới) 
 Gói  1          55,045,000  

2 Tấm lợp mái nhà  Hộ  5     5,000,000         25,000,000  

3 
Học bổng cho các em học sinh nghèo 

vượt khó 
 Phần  10        500,000           5,000,000  

4 Quà tặng điểm trường, thôn bản  Phần  3     1,000,000          3,000,000  

5 
Banner chương trình (banner chính, 

banner treo xe) 
 Bộ  7               655,000  

6 
Xe 35 chỗ chở đồ quyên góp từ Hà 

Nội lên Lai Châu 
 Chiếc  1   17,500,000         17,500,000  

Tổng cộng    106,200,000  

 

 

 

Trong đó, dự toán chi tiết hạng mục Đồ thiện nguyện: 

Chi phí dự kiến mua đồ thiện nguyện 

Hạng 

mục 
Đồ dùng ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Tổng cộng 

150 

suất 

quà 

cho 

học 

sinh 

Vở Hải Tiến (48tr)  Quyển    750        3,100      2,325,000  

        

13,245,000  

Bộ thước kẻ, eke  Bộ    150          9,000      1,350,000  

Bút nước TL  Chiếc  1,500        2,600       3,900,000  

Bút chì  Chiếc     450         2,000          900,000  

Gọt bút chì  Chiếc     150         1,800         270,000  

Bút màu  Hộp     150         6,000         900,000  

Kẹo Oishi  Gói     300         5,000      1,500,000  

Túi vải đựng sách vở đi 

học 
 Chiếc     150      14,000       2,100,000  



Chi phí dự kiến mua đồ thiện nguyện 

Hạng 

mục 
Đồ dùng ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Tổng cộng 

100 

suất 

quà 

cho hộ 

gia 

đình 

Gạo   Kg  1,000       16,000      16,000,000  

 41,800,000  

Mỳ ăn liền Gấu đỏ (30 

gói/thùng) 
 Thùng     100        60,000       6,000,000  

Dầu ăn Cái Lân 2 Lít  Thùng     100       60,000        6,000,000  

Gia vị  Gói     400          3,500      1,400,000  

Đường  Gói     100       14,000       1,400,000  

Muối tinh  Gói     200          5,000     1,000,000  

Thùng đựng nước   Chiếc     100      100,000     10,000,000  

Khác 
Đồ ủng hộ (quần áo, sách 

cũ…) 
        

                        

-    

 Tổng cộng  55,045,000  

 

Ghi chú:  

- Số lượng và thành phần của các món đồ trong gói quà thiện nguyện có thể được điều chỉnh theo 

thực tế số tiền và hiện vật quyên góp được 

- Ban Tổ chức có báo cáo chi tiết các hạng mục đã thực hiện sau khi kết thúc chuyến đi  



PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH QUYÊN GÓP  

Vinacontrol – Phong Thổ: Lan tỏa yêu thương 2020 

(Tính đến ngày 11 tháng 05 năm 2020) 

Danh sách được cập nhật hàng ngày tại fanpage Tập đoàn Vinacontrol 

https://www.facebook.com/TapdoanVinacontrol 

TT Họ tên Số tiền ủng hộ/hiện vật 

1 

Quỹ Thiện nguyện Vinacontrol, bao gồm: 17.099.063 

- Số dư đầu kỳ 6.817.126 

- Quyên góp tại Hội nghị tổng kết Tập đoàn Vinacontrol 

Tháng 1/2020 
9.800.000 

- Lãi gửi Ngân hàng 481.937 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 Tổng cộng 17.099.063 

 


