
TONG CONG TY DSVN - CONG DOAN DSVN CONG HOA xA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
BOAN THANH NIEN TCT DSVN JJc 1p - Tt.r do - Hinh phüc 

S: f5/LT-DS Ha Nói, ngày 23 tháng 6 nàm 2020 

KE bACH LIEN T!CH 
Phát dng Churong trInh "Cp lá yêu thirong" 

trong Tong cong ty Dtrô'ng st Vit Nam 

Be ni rng vông tay nhân ái cüa các t chüc, cá nhân di vi con cong nhân 
viên chüc lao dng (CNVCLD) có hoàn cânh khó khän trong ngành Dung st, gop 
phn dng viên, chia sé và giüp các em có them diu kin, nghj lrc d din trumg, 
thrc hin rnc mci h9c tap; Tng giám dc Tng cong ty Diiäng st Vit Nam 
(DSVN), Ban Thu?mg vii Cong doàn DSVN và Ban Thu&ng vii Doàn thanh niên 
Tng cong ty DS\TN thng nht ban hành K hotch lien tjch phát dng Chisang 
trInh "Cap lá yêu thuo'ng" trong Tng cong ty DSVN (sau day gi tt là Chucing 
trInh) vii nhu'ng ni dung ciii th nhu sau: 

I. PHUNG CHAM, MUC BICH, YEU CAU CUA CHUNG TRINH 
1.Phiro'ngchm: 

"Trao cc" hói di hQc, cho cc" hi dói dô'i" 
2. Muc dIch: 
- Dày là chuo'ng trInh mang nghTa nhân van sâu sac nhm chia sé yêu thucing 

di vói nhcrng gia dInh CNVCLD có hoàn cânh khó khän trong ngành Duing sat; 
khori dy giá trj dio dirc và truyn thng tt dp "lá lành düm lá rách" cüa dan tc 
VietNam. 

- Thirc hin sr mnh "vjk tip uâc ma di h9c" cho tré em có hoàn cành khó 
khän, hithng ti viêc dng hành, h trçi các em trén con duông h9c tap; djnh huó'ng 
giiiip cho các em có mt tuang lai t& d9p han d cng hin, xây dçrng, phát triên 
ngành Dumg st và dt nu'rc. 

3. Yêu câu: 
- Thu hut sr quan tam, chia sé, hu&ng irng cña các to chüc, cá nhân trong và 

ngoài ngành Dung sat. 
- Là chucmg trInh tir thin, dam bâo tInh cOng khai, minh bach,  cong bang 

trong vic xét duyt các di tuçing có hoàn cânh khó khàn và diu phi các khoãn tin 
h trci cüa nhà hâo tam tó'i các hoàn cành khó khàn. 

II. BOI TU'UNG - HO S BE NGHT HO TR 
1. Bôi turqng: 
Là con CNVCLD ngành Buäng st cO hoãn cãnh dac bit khO khän và con 

di hc (lop 1 dn lOp 12), gia dInh thuc mt trong nhüng dôi tuçYng sau: 
- Gia dInh thuc din h nghèo, h cn nghèo theo quy djnh tai  Quy& dnh s 

59/2015/QD-TTg cüa Thu tithng ChInh phü ngày 19/11/20 15 v vic ban hành chuân 

1 



nghèo tip cn da chiu áp ding cho giai don 2016 - 2020 (nu có quy dnh mâi sê 
ap di;ing thay th) 

- Co b (me) dan than nuôi con, có thu nhp bInh quân1'du ngi.thi trong gia 
dInh thp han 50% m1rc luang ti thiu vüng. 

- Bàn than bi di ttt bm sinh, bi bênh him nghèo hoc b (mc) bj bnh hiêm 
nghêo tai nn lao dng,... phài diu trj dài ngày, chi phi tn kern; dng thai có thu 
nhp binh quânIdu ngithi trong gia dInh thp han 50% m11c luang ti thiu vñng. 

2. Ho so' d nghj h trçr: 
- Ti trInh d nghj nhn h trg tr Chuong trInh (bieu máu so 01) 
- Danh sách d nghj nhn h trg (bieu mdu sO 02) 
- 01 ành 04x06, bàn sao cong chrng giy khai sinh di tuçng d nghj ho trg 
- Bàn photocopy giy däng k2  kt hon cUa b, mc hoc quyt djnh ly hon cüa 

b, mc (neu có); giy xác nhn cüa bnh vin fbi diu trj hotc S h nghèo, giy 
chüng nhn h cn nghèo,... 

III. HINH TH1C 
1. Chuang trinh là cu ni giüa các nhà hào tam (duqc gi là "lá lành") vói các 

hoàn cành khó khän (duçc gçi là "là chua lành") to thành các cp dôi vucYt khó. Các 
nhà hào tam dãng k h trg "lá chua lành" và thirc hin chuyn tin dn tài khoàn cüa 
Chuong trinh dê chInh thrc dugc ghép "Cap là yêu thuong". 

2. Lira ch9n 50 truè'ng hcp dc bit khó khän d huy dng sr giüp di cüa các 
nhà hâo tam. 

3. HInh thirc ghép cp "là lành" - "lá chua lành": 
- Sau khi duçc lira ch9n, danh sách h so 50 truYng hçip "lá chua lành" s duçic 

Chuong trinh däng tài, cp nhtt trên website cüa Tong cong ty DSVN (tai dja chi 
www.vr.com.vn), website cüa Cong doàn DS\TN (tti dja chi 
http://congdoandsvn.org.vn!), website cüa Doân thanh niên Tong cOng ty DSVN 
(http://thanhnienduongsat.vn) và glri dn các nhà hâo tam dã däng k dê các nhà hâo 
tam tim hiu cac truô'ng hçp "lá chua lành". Khi dà 1ira chQn duçic "lá chua lành", các 
"là lành" së lien h Thung trirc Chuo'ng trInh d ghép thành "cap là yêu thuong" và 
chuyn tin h tr? dn tài khoán cüa chuong trinh, cu th. 

+ Mi "lá lành" có th dàng k h trq ti thiu 01 "là chua lành" trong khoãng 
thai gian nht djnh hoc cho dn khi "là chua lành" h9c xong 1rp 12 vOi so tiên tOi 
thiu là 200.000 dng/tháng và có th chi dnh trrc tip các tru?Yng hçp dàng k h 
trq; trong truô'ng hcp "lá lành" khOng chi djnh trirc tip các "lá chua lành" thI don v 
thu?cng trrc Chuo'ng trInh se diu phi s tin mi1rc 200.000 dng/tháng/truô'ng hcp. 
H trg cüa các nhà hào tam chuyn dn Chuong trInh ti thiu 03 tháng/ln. 

+ Mi "lá chua lành" sê dugc kêu gçi sir h trg hr "là lành" vâi s tin ti thiu 
200.000 cthng/tháng (dn ht lop 12) và duçc nhn hO trg tôi da tü 3 "lá lành"; 
Truô'ng hçip khi mt "lá chua lành" rthtn dugc sir quan tam tili nhiu han 03 "là lành" 
thI Chuang trInh së chQn 03 "lá lành" có sr hO trq dài thai gian nht và mrc hO trçY 
cao nht d ghép cp viii "lá chua lành" nay. S "lá lành" cOn 1i së dugc Chuong 
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trInh diu phi h tr? cho các "lá chixa lành" khác. Diu nay dam bão theo tiêu chI 
cña chixang trInh là h trç dixçc nhiu nht các trrnYng hap "là chua lành". 

- Chisang trInh s chuyn s tin h trçY cho các "là chixa lành" 03 tháng/1n 
thông qua cong doàn co s& cüa dan v nai b (mc) các "là chua lành" dang cong tác. 

- Trong trueing hap, các "lá lành" không th tip tiic h trg các "lá chua lành" 
dã däng k ghép cap, Chuo'ng trInh së cp nht h sa thông tin d có siI h trg tir các 
"lá lành" mOi, nu six giiiip dO' cüa các nhà háo tam huy dng không dü së trIch tü 
ngun Qu Xã hi - Tr thin Tong cOng ty DSVN. 

- Djnh kST hang näm t chirc thm dinh li các trutmg hap dA lija ch9n d dam 
bão tInh minh bach, khách quan. Can cur vào tInh hInh th?c th các nhà háo tam h trq, 
có th 1ira ch9n b sung các truxô'ng hçip khác thay th các truô'ng hcp Chuang trInh 
drng h trq hoc diu chinh ghép cp các "là lành" và "là chua lành". 

4. Chuang trInh së dmg h trçl cho "lá chua lành" trong các truô'ng hçip sau: 
- "La chixa lành" dung, nghi h9c. 
- Gia dInh cüa trrnmg hap "lá chua lành" không con là di tuçmg dam báo diu 

kin d thain gia nhn h trg tii Chuang trInh. 
IV. TO CHU'C THU'C HIN 
1. Tong cong ty DSVN: 
- Giao cho Ban Tuyên giáo - Truyn thông tham mu'u cong tác tuyên truyn và 

4n dng tham gia h trg Chuang trInh trén các Ca quan thông tn báo chI trong và 
ngoài Ngành. 

- Giao cho Van phông phi hap th chirc 1 trao "Cap lá yêu thuang" cüa Tong 
cOng ty DSVN. 

2. Cong doàn J)SVN: 
- Là dan vj thumg trirc Chuang trInh; chü trI, xây dimg k hoch trin khai 

thirc hin va t churc phát dng trong toàn Ngành; giao Ban Nü cong qun chüng là 
b phn thu&ng trrc. 

- Tip nhn dang k h tro các hoàn cành khó khàn tur các t churc, cá nhân hào 
tam trong và ngoài Ngành. 

- T churc xét duyt h so d nghj h trçi; quãn l ngun kinh phi tu các nhà 
háo tam, len k hoach h trçr cho các cháu mt cách hiu qua; hang nàm thng hap báo 
cáo kt qua vic sur diung kinh phi h trçi và thông tin kjp thri dn các nhà hão tam. 

- Thumg trçrc, th ch(rc l trao "Cap là yêu thuxang" cüa Tong cong ty DSVN 
(d? kin tháng 8/2020). 

3. Doàn thanh niên Tong cong ty DSVN: 
- Tng hap danh sách các truxng hap d nghj h trçr và thm djnh h so. 
- Phi hap theo dOi, giám sat vic si:r diing kinh phi h trçr d thông tin kjp thri 

dn các nhà háo tam. 
- Phi hap t chüc 1 trao "Cp lá yêu thuo'ng" cüa Tong cong ty DSVN. 
4. Các do'n vj thành viên Tong cong ty BSVN: 
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- Trin khai Chuong trInh "Cap lá yêu thuong" dn toàn th CB-CNVCLD 
cña don vi. 

- Xét danh sách các tru?yng hap d nghi h tro', hoàn thiên, thrn djnh ho so và 
g1ri v Chuang trInh truó'c ngày 15/7/2020 (qua dông chI Vu Ng9c Thäng - Doàn TN 
TCTDSVN (hop thi.r P08:thang.vungoc), DT: 0979.365.933, theo phân b nhu sau: 

+ Don vi có trên 4.000 CB-CNVCLD: d ngh h trçi tôi da 10 tnthng hap. 
+ Don vi có tIi 2.000 dn 4.000 CB-CNVCLD: dé nghj tôi da 05 trung hap. 
+ Don v có tr 400 dn 1.000 CB-CNVCLD: dê ngh tôi da 02 trurng hap. 
+ Don vj Co duth 400 CB-CNVCLD: d ngh thi da 01 tnrng hap. 
- Theo dOi, giám sat và báo cáo kt qua sir diing ngun kinh phi ho trg v Cong 

doàn DSVN (di vái các tnthng hap h trg là con CNVCLD cüa dan vi). 
- Chuyên mon phi hap vó'i Cong doàn và Doàn thanh niên don v th ch(rc van 

dng ngun tài chinh cüa don v và các cá nhân; dc bit kêu gci tinh thin guong 
mu, trách nhim cña nguO'i dirng du don v, t chic. Dng thèi gi1i danh sách tp 
th, cá nhân däng k h trg "lá chua lành" (biê'u rnáu s 03) v COng doàn DSVN 

truOc ngày 15/7/2020. 
So tin ilng h cüa các nhà háo tam d nghj chuyn ye tài khoán cüa Chuorig 

trInh do Cong doàn DSVN quàn l, s tài khoán: 118000070857 - Ngân hang 
Thuong mi C phn Cong thuong Vit Nam - Chi nhánh thàrth ph Ha Ni hoc giri 
trixc tip v Ban Tài chInh Cong doàn DSVN. 

M9i thông tin chi ti& v Chuong trinh, d ngh lien h qua dng chI Pham Th 
Thu Phuong - Tru&ng Ban Nü cong qun chüng Cong doàn DS\TN, Email: 
phamthithuphuongcongdoandsvn.org.vn  (hoc P08: phuong.phamthithu), DT: 
0943.109.110. 

TM. BAN THUONG VJ TM. BAN THIf NG \TEJ TONG GIAM DOc 

DOAN TN TCTDSVN CONG BOAN DSVN TONG CONG TY DSVN 
B! THu   CHU TICH 

OP4G CONG 

Wpd s 
v1 sA 

hành Phu'cng —'1Eng S Minh 

No'i n/ian 
- UBQLVN tai  DN, TLD LDVN (b/c); 
- Dâng üy, HDTV TCTDS\TN (b/c); 
- BI thu Dâng üy, Chü tjch HDTV TCTDSVN (b/c); 
- TGD, PTGD TCTDSVN; 
- Chü tjch, Phó Chü tjch CDDS; 
- Doàn TN TCTDSVN; 
- Các ban CM, CD DSVN; 
- CM, CD, DIN các doTi vj thành viên TCTDSVN; 
- Luu VT VPTCT, CDDS, DIN. 
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Biêu máu s 01 

TONG CONG TY DIJONG SAT VIT NAM CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIJT NAM 
CONG TY Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S& /   ngày......tháng nàm 20 
V/v dé nghj h tr tir 

Chixang trmnh "Cp Ia yêu thixo'ng" 

KInh g1ri: Chuong trInh "Cap lá yêu thuang" ngânh Duô'ng sat 

- Thrc hin K hoch lien tch cüa Tng cong ty Dumg sat Vit Nam v vic 
phát dng chuong trInh "Cap lá yêu thuang" trong ngành Dixng sat; 

- Can cir tiêu chun các di tuqng duoc nhn h trçi tü Chuong trInh; 

Giám dé,c và Ban Thithng v11 Cong dioàn (don vj)  thng nhât d 
nghi Chuang trInh "Cap lá yêu thuong" ngành Duông sat xét ho trç cho các tru&ng 
hop sau: 

1. Ten con CNVCLD, ngây/tháng/narn sinh, trithng Rip dang theo h9c. 5 

Hoàn cânh gia dInh: 

- Bô (ten, ngay/thang/näm sinh, don vj cong tác) 

- Mc (ten, ngây/tháng/nam sinh, dan vj cong tác) 

- L do d nghj h trçr  

- so (lit kê các giy Ri kern theo) 

Don vi dA thrn tra h so các dM tuçmg d nghj nhn h trq và cam doan các 
ni dung hoàn toàn dung sir that. 

GIAM DOC TM. BAN CHAP HANH TM. BAN CHAP HANH 
CONG DOAN DOAN THANH NIEN 

CHU TICH B! THUS  

(K ten, dóng du) (K ten, dong dtu) (K ten, dóng du) 
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Biéu máu so 02 
TONG CONG TY DUONG SAT VIT NAM 

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hunh phüc 

 ngày tháng náin 2020 

DANH SACH 
Be nghj duçrc nhn h trçr tu chuo'ng trInh "Cp Ia yêu thtro'ng" cüa Tong cong ty BSVN 

IT 
Ho, ten con CB- 

Ngày, 
thäng, näm 

sinh 

LOp, truông 
dang theo hçc 

Hç, ten cha 
(mc) 

Don 'j cong tác 
Dia chi nhà 

rieng 
So diên 
thoi 

S tài khoãn Hoàn cãnh gia ilInh 

THU TRIfOG DON V TM. BAN CHAP HANH CONG DOAN 
(k ten, dóng du) (k ten, dóng dãu) 

TM. BAN CHAP HANH DOAN TN 
(k ten, clóng dâu) 



Biéu máu so 03 
TONG CONG TY DU'ONG SAT VIT NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

JJc  1p - Tir do - Htnh phuic  
 ngày tháng nám 2020 

DANH SAd 
Tp the, cá nhãn dáng k ho trçr chu'o'ng trInh "Cp lá yêu thu'o'ng" cüa Tong cong ty DSVN 

TI Ten tp th (ca nhân) 
Da chi (don vj cong 

the) SO diên thoai Email 
MU'c däng k' 

h tro 
Ghi cha 

THU TRU'NG IKN V! TM. BAN CHAP HANH CONG DOAN TM. BAN CHAP HANH DOAN TN 
(k ten, dóng du) (k ten, dóng du) (k ten, dóng dãu) 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

