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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “"CÙNG NHAU VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19" 

 

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay ngày càng phức tạp, nhất 

là trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay số bệnh nhân F0 ngày 

càng tăng, khó dự đoán được khi nào cuộc sống ổn định trở lại. Đã có không ít người chịu 

ảnh hưởng của dịch bệnh, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, cần được hỗ trợ.  

Trước thực trạng đó, với mong muốn phát huy hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp của 

CBVC-NLĐ trong ĐHQG-HCM, nhằm cho thấy niềm tin về lòng tốt, sự sẻ chia, là trách 

nhiệm và ý thức công dân của con người trong xã hội vẫn luôn tỏa sáng đúng lúc. Và hơn 

thế nữa chính sự ấm áp, những nghĩa cử cao đẹp của tình người đã đưa con người lại gần 

nhau hơn cho thấy một Việt Nam đoàn kết, sáng ngời tấm lòng sẻ chia, Ban Chấp hành 

Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai chương trình “Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-

19” với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tiếp tục phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân 

tộc Việt Nam, góp phần xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

- Kế hoạch tổ chức chương trình “Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19” kêu 

gọi sự đóng góp tự nguyện, nhiệt tình của CBVC-NLĐ ĐHQG-HCM, của các vị Mạnh 

Thường Quân (MTQ) nhằm hỗ trợ cho những VC-NLĐ, các sinh viên, NLĐ… đang 

gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG 

1. Đối tượng 

a. Y sỹ, Bác sỹ (YBS), Dân quân tự vệ (DQTV) tham gia phòng chống dịch. 

b. VC-NLĐ, sinh viên ĐHQG-HCM. 

c. Người F0 (chú ý trẻ em) trong BVDC ở ĐHQG-HCM.  

d. Người hoặc nhóm người cơ nhỡ ngoài xã hội (theo giới thiệu của các địa 

phương, tổ chức đoàn thể). 

2. Nội dung kế hoạch 

a. Nguồn vận động: từ VC-NLĐ trong ĐHQG-HCM, các MTQ là cá nhân, tổ 

chức ngoài ĐHQG-HCM. 

b. Hình thức vận động: ưu tiên hiện kim, có thể nhận hiện vật. 

c. Các sản phẩm sẽ hỗ trợ: tập trung GẠO, SỮA, NƯỚC UỐNG, MÌ GÓI, RAU 

CỦ QUẢ. Có thể hỗ trợ tiền mặt trực tiếp hoặc sản phẩm, trang thiết bị (khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn…) theo đề nghị của ngành Y tế. 

d. Các hoạt động triển khai: Hỗ trợ các sản phẩm như mục 3 đã nêu; tổ chức 

phát quà thông qua địa phương… 

III. NGUYÊN TẮC THU, CHI VÀ TIÊU CHÍ XÉT HỖ TRỢ 
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1. Nguyên tắc: 

a. Tất cả các nguồn thu, khoản chi đều công khai trên trang website CĐ ĐHQG-

HCM định kỳ mỗi ngày hoặc tuần để CBVC-NLĐ, các vị MTQ và tất cả 

những người quan tâm đến kế hoạch theo dõi. Thông tin do Ban giám sát 

cung cấp. 

b. Việc hỗ trợ căn cứ theo quyết định của Hội đồng xét duyệt trên nguyên tắc 

đa số thành viên Hội đồng biểu quyết đồng ý. 

2. Tiêu chí xét hỗ trợ cá nhân 

a. Người lao động gặp khó khăn 

 Theo đề xuất của địa phương, của CBVC-NLĐ trong ĐHQG-HCM. 

b. Đối với VC-NLĐ công tác tại ĐHQG-HCM 

 Tổng thu nhập của tháng trước liền kề tại thời điểm xét từ 6 triệu trở xuống. 

 Chỗ ở không ổn định (Ở thuê, ở trọ). 

 Gia đình đơn chiếc (Một mình nuôi con dưới 18 tuổi hoặc con từ 18 tuổi trờ 

lên nhưng đang theo học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp,…; 

Độc thân, tự trang trải mọi chi phí trong ở tại thành phố,…). 

 Những trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn khác (đơn vị trình bày rõ hoàn 

cảnh) sẽ do Hội đồng xét duyệt quyết định. 

c. Đối với SV ĐHQG-HCM (Nhờ Ban CTSV ĐHQG-HCM phối hợp, hỗ trợ và 

đề xuất danh sách) 

 Hộ khẩu thường trú ngoài TP.HCM, hiện đang kẹt ở lại TP.HCM, khó khăn 

tài chính. 

 Những trường hợp đặc biệt khó khăn khác do Hội đồng xét duyệt quyết định. 

d. Các trường hợp khác: Theo đề xuất của địa phương, của CBVC-NLĐ trong 

ĐHQG-HCM. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn ĐHQG-HCM: soạn thảo kế hoạch, báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc 

ĐHQG-HCM về kế hoạch, thành lập các Ban. 

a. Ban Quản lý chương trình (Kiêm Hội đồng xét duyệt) 

- Nhiệm vụ: Triển khai Kế hoạch; Tiếp nhận hỗ trợ; Quyết định mức hỗ trợ, 

đối tượng được hỗ trợ; Thực hiện báo cáo đến Ban Giám sát và lãnh đạo các 

cấp khi có yêu cầu; Thông tin truyền thông đến các cơ quan truyền thông. 

- Thành viên:  

 Đ/c Phùng Quán, Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM  Trưởng ban 

 Đ/c Lâm Tường Thoại, Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM  Thành viên 

 Đ/c Lê Thị Hồng Nhan, Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM Thành viên 

 Đ/c Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM Thành viên 

 Đ/c Ngô Mỹ Hương, UV.BTC, CVP CĐ ĐHQG-HCM Thành viên 

 Đ/c Hồ Quang Trinh, Chủ nhiệm UBKT CĐ ĐHQG-HCM Thành viên 

 Đ/c Phạm Quốc Thuần, UV.BTV CĐ ĐHQG-HCM   Thành viên 

 Đ/c Hoàng Vân, UV.BTV CĐ ĐHQG-HCM    Thành viên 

 Đ/c Phùng Thị Hương Lan, UV.BTV CĐ ĐHQG-HCM  Thành viên 
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 Đ/c Dương Thị Bích Huệ, UV.BCH CĐ ĐHQG-HCM  Thành viên 

 Đ/c Nguyễn Phương Nhã, UV.BCH CĐ ĐHQG-HCM  Thành viên 

b. Ban Giám sát chương trình 

- Nhiệm vụ: Giám sát và kiểm tra việc thu chi của chương trình; Cung cấp thông tin 

lên trang thông tin của Công đoàn. 

- Thành viên: 

 Đ/c Hồ Quang Trinh, Chủ nhiệm UBKT CĐ ĐHQG-HCM Trưởng ban 

 Đ/c Phạm Quốc Thuần, UV.BTV CĐ ĐHQG-HCM   Thành viên 

 Đ/c Đặng Văn Em, UV.BCH CĐ ĐHQG-HCM   Thành viên 

 Đ/c Nguyễn Hoàng Quanh, UV.BCH CĐ ĐHQG-HCM  Thành viên 

 Đ/c Phạm Thị Hải, Chuyên viên VP CĐ ĐHQG-HCM Thành viên 

2. Các Công đoàn cơ sở 

- Giới thiệu và đăng tải về nội dung Kế hoạch trên phương tiện truyền thông của 

Công đoàn, của cá nhân (nếu có thể). 

- Đề xuất danh sách VC-NLĐ thuộc diện hỗ trợ như Chương trình đề ra và nộp về 

VPCĐ theo thời điểm yêu cầu. 

Lưu ý: 

+ Tài khoản nhận hỗ trợ bằng tiền: 

Số tài khoản:  31410002366796. 

Ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Đông Sài Gòn. 

Nội dung CK ghi: “Tên người ủng hộ - Ủng hộ CT 107” 

+ Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật: 

Ngô Mỹ Hương. ĐT: 093 612 4780 

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

- Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 13/7/2021: BCHCĐ ĐHQG-HCM phối hợp các đơn 

vị có liên quan hoàn chỉnh Kế hoạch và ban hành. 

- Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 31/7/2021: Triển khai thực hiện kế hoạch 

Tùy theo tình hình, kế hoạch sẽ triển khai tiếp tục hay kết thúc tổng kết sẽ do BCH 

CĐ ĐHQG-HCM quyết định. 

 

 

 

Nơi nhận:        

- ĐU, BGĐ ĐHQG-HCM,       

- BCH CĐ, UBKT CĐ ĐHQG-HCM, 

- Các CĐCS, 

- Lưu: VTCĐ.       

 

 

                  

 


