
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “CÙNG CON HỌC TRỰC TUYẾN" 

 

Hưởng ứng lời phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thủ tướng 

chính phủ ngày 12 tháng 9 năm 2021;  

Hưởng ứng Chương trình “Máy tính cho em” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo 

Công văn số 3961/BGDĐT-CĐN ngày 10 tháng 9 năm 2021;  

Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai chương trình “Cùng con học trực tuyến” với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

1.Mục đích 

- Tiếp nối “Chương trình 107 –   Cùng nhau vượt qua đại dịch Covid” do Ban Chấp hành CĐ 

ĐHQG-HCM phát động từ tháng 7/2021, hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt Chương 

trình này hướng đến học sinh, sinh viên khó khăn trong cuộc sống và trong học tập do tác 

động của dịch bệnh Covid-19. 

- Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ nhau trong khó khăn của dân tộc 

Việt Nam, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa các ngành, các cấp trong và ngoài ngành giáo 

dục ấm áp, sẻ chia.  

2. Ý nghĩa 

- Củng cố và phát huy tính thiện nguyện, luôn quan tâm giúp đỡ những người khó 

khăn trong cuộc sống của CBVC-NLĐ ĐHQG-HCM nói riêng và của toàn xã hội nói 

chung. 

- Góp phần trong việc giáo dục về tình yêu thương và trách nhiệm xã hội cho tất cả 

học sinh, sinh viên. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Học sinh, Sinh viên nói chung và con của CBVC-NLĐ công tác tại ĐHQG-HCM 

nói riêng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt trong việc học trực tuyến giai đoạn hiện 

nay do bởi tác động của dịch bệnh Covid-19. 
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2. Nội dung kế hoạch 

a. Nguồn vận động: Từ CBVC-NLĐ đang công tác tại ĐHQG-HCM, các MTQ là cá 

nhân, tổ chức bên ngoài ĐHQG-HCM với tinh thần thiện nguyện, tự nguyện. 

b. Hình thức đóng góp: Hiện kim (đóng góp trực tiếp hoặc chuyển khoản) hoặc các 

sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho việc học tập trực tuyến của học sinh, sinh viên. 

c. Các hoạt động cụ thể:  

§ Hỗ trợ tài chính trực tiếp: đối tượng hướng đến là con CBVC-NLĐ thuộc các đơn 

vị trong ĐHQG-HCM không may có bố/mẹ qua đời vì Covid-19; hoặc các trường hợp khó 

khăn đặc biệt khác do các CĐCS đề xuất. 

§ Tặng thiết bị phục vụ học trực tuyến: như máy tính bàn, laptop, máy tính bảng…  

(có thể thông qua hình thức trao tặng hiện kim) cho học sinh, sinh viên gia đình khó 

khăn, chưa có 1 trong các thiết bị nói trên dùng học trực tuyến. 

§ Học trực tuyến cùng con: Bao gồm 3 hoạt động như sau: 

+ Hỗ trợ đường truyền, sóng internet: hỗ trợ cước phí một phần hoặc toàn phần 

thông qua việc trao tặng các gói cước Internet mới… cho con CBVC-NLĐ ĐHQG-HCM 

phục vụ việc học trực tuyến. 

+ SOS kỹ thuật: hỗ trợ tư vấn cài đặt, sử dụng, khắc phục các sự cố về thiết bị, phần 

mềm trong việc học trực tuyến… (tư vấn trong khung giờ quy định);  

+ Gia sư trực tuyến: hỗ trợ việc học của con CBVC-NLĐ thông qua việc giải thích 

lại các nội dung học sinh chưa hiểu (trong khung giờ quy định và chỉ dành cho một số môn 

nhất định). 

3. Nguyên tắc: 

a. Tất cả mọi khoản hỗ trợ hiện kim, hay hiện vật đều công khai trên trang thông tin 

của CĐ ĐHQG- HCM định kỳ hàng tuần để CBVC-NLĐ, các vị MTQ và tất cả những 

người quan tâm đến kế hoạch theo dõi. 

b. Các đối tượng được nhận hỗ trợ (con của CBVC-NLĐ) từ đề xuất của các CĐCS 

thuộc đơn vị và học sinh, sinh viên toàn quốc qua CĐ GDVN. 

c. Việc hỗ trợ căn cứ theo quyết định của Hội đồng xét duyệt trên nguyên tắc 2/3 

thành viên Hội đồng biểu quyết đồng ý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch; báo 

cáo Đảng ủy, Lãnh đạo ĐHQG-HCM; thành lập Ban Điều hành chương trình; chỉ đạo Ban 

Điều hành tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện; giám sát. 

2. Ban Điều hành chương trình (kiêm Hội đồng xét duyệt) bao gồm các Thành viên 
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sau (trong quá trình triển khai Ban sẽ mời thêm các nhân sự tham gia với tư cách tình 

nguyện viên cho các mảng của chương trình): 

- Đ/c Lâm Tường Thoại, Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM, Trưởng ban. Nhiệm vụ quản lý, 

điều hành chung. 

- Đ/c Dương Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Nữ công CĐ ĐHQG-HCM, Phó ban thường 

trực. Nhiệm vụ: Thường trực chương trình, tiếp nhận thông tin đóng góp bằng hiện vật, 

phụ trách truyền thông, đề xuất các gói hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ để toàn Ban xem 

xét. 

- Đ/c Ngô Mỹ Hương, UV BTV, CVP CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên. Nhiệm vụ: 

thống kê, tổng hợp số liệu, thực hiện báo cáo, cập nhật lên LĐLĐ và trên Website của CĐ, 

tiếp nhận TNV đăng ký tham gia. 

- Đ/c Phạm Thị Hải, Kế toán trưởng CĐ ĐHQG-HCM, Thành viên. Nhiệm vụ phụ 

trách tài chính, theo dõi thu chi, cập nhật thu chi lên hệ thống. 

- Đ/c Đặng Văn Em, UV BCH, Thành viên. Nhiệm vụ phụ trách và tư vấn về kỹ thuật 

IT cho Ban, hỗ trợ khâu quảng bá về Chương trình. 

3. Các Công đoàn cơ sở hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Chương trình, vận động 

CBVC-NLĐ, các vị Mạnh Thường Quân tham gia đóng góp ủng hộ Chương trình. 

4. Thông tin liên lạc, đóng góp hỗ trợ cho chương trình:  

• Tài khoản nhận hỗ trợ bằng tiền mặt: Tên tài khoản: Công đoàn Đại học Quốc gia 

Tp.HCM. Số tài khoản: 31410002366796; Ngân hàng BIDV - CN Đông Sài Gòn. 

Nội dung chuyển khoản ghi: “Ten nguoi ung ho – 107 học truc tuyen” 

• Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật: 

Người liên hệ: Đ/c Dương Thi Bích Huệ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-

HCM; ĐT: 0982.283.877 

• Tiếp nhận Tình nguyện viên hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, gia sư: 

Người liên hệ: Đ/c Ngô Mỹ Hương, UVTV, Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHQG-

HCM, ĐT: 0936.124.780 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 21/9/2021: Dự thảo hoàn chỉnh Kế hoạch Chương trình, 

xin ý kiến của Đảng ủy và ban hành Kế hoạch. 

2. Từ ngày 21/9/2021 – Cuối Học kỳ 1: Triển khai thực hiện Chương trình cho đến hết 

học kỳ 1 của năm học 2021 - 2022. Chi tiết: 

+ Từ ngày 21/9/2021 – 30/9/2021: Triển khai đến các CĐCS; Vận động đóng góp; Lập 

danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ, hạn chót nộp danh sách 30/9/2021. 
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+ Từ ngày 21/9/2021 – 25/9/2021: Tiếp nhận thông tin đăng ký TNV các nhóm SOS kỹ 

thuật, Gia sư… Hạn chót tổng hợp danh sách 25/9/2021. Các đội TNV họp 27/10/2021 phân 

công, triển khai công việc.  

+ Từ ngày 21/9/2021 – cuối HK 1: Tiếp nhận đóng góp hiện kim, hiện vật.  

+ Từ 27/9/2021 – cuối HK 1: Triển khai hoạt động Gia sư trực tuyến, SOS kỹ thuật. 

+ Từ ngày 01/10/2021 – cuối HK 1: Triển khai các hoạt động Hỗ trợ tài chính; Hỗ trợ 

thiết bị; Hỗ trợ sóng internet. 

+ Ngày 03/02/2022: Dự kiến Sơ kết, rút kinh nghiệm.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình “Cùng con học trực tuyến” do Ban 

Thường vụ CĐ ĐHQG-HCM xây dựng. Rất mong nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của 

CBVC-NLĐ, các Công đoàn viên thuộc CĐ ĐHQG-HCM, các vị Mạnh Thường Quân để 

chương trình đạt được mục đích, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, của Công 

đoàn GDVN, hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên khó khăn trong việc học trực tuyến. Trong 

quá trình triển khai Chương trình, Ban Điều hành chủ động nắm bắt tiến độ, báo cáo Ban 

Thường vụ CĐ ĐHQG-HCM những vướng mắc, để Ban Thường vụ CĐ ĐHQG-HCM tìm 

hướng giải quyết. 

 

Nơi nhận: 
- ĐU, BGĐ ĐHQG-HCM; 
- BCH CĐ, UBKT CĐ ĐHQG-HCM; 
- Các CĐCS trực thuộc CĐ ĐHQG-HCM; 
- Lưu: VTCĐ. 
 

 
 
 
 
 
 

 


