
1. Tóm tắt dự án:

Quỹ Mầm Xanh là một hoạt động từ thiện cá nhân, trao học bổng hỗ trợ các em học sinh có hoàn
cảnh khó khăn trong độ tuổi từ lớp 5 đến lớp 12 (tính đến tháng 09/2022) tại địa bàn một số xã
nông thôn tại Tây Ninh (20 em), Phú Yên (1 em) và Quảng Nam (6 em). Quỹ được khởi xướng bởi
Nguyễn Xuân Khánh Hoàng Thi Thơ (cựu fellow Teach For Vietnam, giảng dạy năm học
2018-2019 tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), và hiện được vận hành bởi Phạm
Hoàng Miên (cựu fellow Teach For Vietnam, giảng dạy năm học 2018-2019 tại xã Suối Dây, huyện
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Quỹ được Thơ thành lập vào tháng 03/2019 với hình thức trao học bổng một lần tùy theo hoàn
cảnh của từng học sinh bao gồm: học phí, bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập, xe
đạp, cải thiện bữa ăn sáng hoặc hỗ trợ sinh kế cho gia đình.

Từ tháng 11/2019 tới nay, Quỹ chuyển sang giúp đỡ tài chính thường xuyên dưới hình thức hỗ trợ
gạo mỗi tháng, đồng thời huy động tình nguyện viên là các sinh viên Quỹ học bổng VietSeeds
cùng tham gia hỗ trợ tinh thần và định hướng cho các em học sinh. Các bạn tình nguyện viên
thực hiện vãng gia 2 tháng/lần (trừ những tháng gián đoạn do Covid-19), cùng chơi cùng học với
các em cũng như trao đổi với phụ huynh. Quỹ cũng làm việc chặt chẽ với Đoàn thanh niên địa
phương và Ban giám hiệu các trường các em theo học để đảm bảo sự quan tâm sát sao đối với
từng trường hợp được hỗ trợ. Năm học 2019-2020, Quỹ hỗ trợ 17 em; năm học 2020-2021 là 20
em; năm học 2021-2022 là 23 em; năm học 2022-2023 là 27 em.

2. Mục tiêu dự án:

Đảm bảo các đối tượng hưởng lợi:
● Ít nhất học hết lớp 9 nếu đang học tiểu học / THCS, và học hết lớp 12 nếu đang học THPT
● Có định hướng cơ bản về tương lai (đi học THPT, đại học hoặc học nghề)
● Được hỗ trợ để tiếp tục định hướng (tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu các trường dạy nghề,

giới thiệu và hướng dẫn nộp hồ sơ các quỹ học bổng để học đại học, v.v.)
● Có cảm hứng “đáp đền tiếp nối”, giúp đỡ cộng đồng (đặc biệt là cộng đồng địa phương

của mình), nhận thức và hành động về các vấn đề xã hội.



3. Đối tượng thụ hưởng & địa bàn thực hiện tính đến tháng 09/2022:

STT Tên Lớp Dân tộc Địa bàn Mức hỗ trợ

1 Phúc 7 Kinh Tân Phú, TN
2

2 Hậu 5 Kinh Tân Phú, TN

3 Khang 7 Kinh Tân Phú, TN 2

4 Ry Ah 9 Chăm Tân Phú, TN
3

5 Si Kim 7 Chăm Tân Phú, TN

6 Gia Như 7 Kinh Tân Phú, TN 2

7 Lắc Nô 8 Khmer Tân Phú, TN 2

8 Nhất 6 Kinh Tân Phú, TN 3

9 Như Ý 5 Kinh Tân Phú, TN
2

10 Quỳnh Như 8 Kinh Tân Phú, TN

11 Tâm 5 Kinh Tân Phú, TN 1

12 Kiệt 6 Kinh Tân Phú, TN 2

13 Xuân 5 Kinh Tân Phú, TN 1

14 Ly Dan 5 Khmer Tân Phú, TN 2

15 Ka Ri 5 Chăm Tân Phú, TN 1

16 Thảo 10 Kinh Suối Dây, TN 2

17 Huyền 10 Kinh Suối Dây, TN 2

18 D.Phúc 12 Kinh Suối Dây, TN 3

19 Tuấn Anh 8 Kinh Suối Dây, TN 2

20 Nhung 8 Kinh Suối Dây, TN 2

21 Hoàng 2 Kinh Phú Yên 3

22 Toàn 10 Kinh Quảng Nam 2

23 Hoàng 8 Kinh Quảng Nam 2

24 Ny 5 Kinh Quảng Nam
2

25 Chiến 8 Kinh Quảng Nam

26 Na 8 Kinh Quảng Nam 2

27 Thảo 10 Kinh Quảng Nam 3

* TN: Tây Ninh
** Hỗ trợ tài chính: mức 1: chi phí học tập cơ bản; mức 2: chi phí học tập cơ bản + 10kg
gạo/tháng; mức 3: chi phí học tập cơ bản + 20kg gạo/tháng.
*** Tính từ tháng 11/2019 tới nay, 2 trường hợp được hỗ trợ tại xã Tân Phú đã quyết định nghỉ học
dù các em đã được nhiều thầy cô và TNV tham gia vận động.

4. Thành phần nhân lực:
● Phạm Hoàng Miên: quản lý & điều phối Quỹ
● Điều phối viên tại Quảng Nam: các fellow Teach For Vietnam giảng dạy tại Quế Sơn
● Điều phối viên tại Tây Ninh: đại diện Xã Đoàn Tân Phú, giáo viên THCS Suối Dây
● Tình nguyện viên: 19 sinh viên nhận học bổng VietSeeds đang học tập tại TP HCM



5. Mô hình thực hiện: Quỹ được thực hiện dựa trên 3 hợp phần chính:

(1) Hỗ trợ tài chính bao gồm:
● Hỗ trợ chi phí học tập cơ bản: học phí (cho học sinh cấp 2, 3), đồng phục, bảo hiểm y tế,

sách vở. Quỹ ko hỗ trợ các chi phí khác của nhà trường, gia đình tự đóng góp để thể hiện
trách nhiệm với việc học tập của con em (trừ những gia đình quá khó khăn ko thể đóng
được, Quỹ sẽ xem xét hỗ trợ thêm)

● Hỗ trợ gạo ăn hàng tháng (2 mức: 10kg/tháng hoặc 20kg/tháng) tùy hoàn cảnh gia đình
theo đánh giá của Quỹ

● Hỗ trợ sinh kế: chi phí đột biến, tùy từng trường hợp, phát sinh trong quá trình thăm nhà và
trò chuyện với gia đình học sinh, mức hỗ trợ theo đánh giá của Quỹ

(2) Hỗ trợ tinh thần qua hình thức thăm nhà của tình nguyện viên
● Tình nguyện viên là các sinh viên nhận học bổng VietSeeds đang theo học tại các trường

ĐH tại TP HCM, với câu chuyện bản thân cũng từng là những học sinh nghèo vượt khó,
quyết tâm theo đuổi con đường học vấn

● Tình nguyện viên (TNV) chia nhóm 2-3 người, mỗi nhóm hỗ trợ 2-4 em học sinh của Quỹ,
mỗi 2 tháng sẽ về thăm các gia đình học sinh được hỗ trợ để thăm hỏi tình hình, động viên
và giúp đỡ các em về mặt tinh thần cũng như phương pháp học tập và định hướng tương
lai

(3) Theo sát tại địa phương qua việc kết hợp cùng Đoàn thanh niên huyện, xã, Ban giám hiệu và
thầy cô giáo tại các trường các bé đang theo học

● Đoàn Thanh Niên tại địa phương kết hợp trường học theo sát tình hình học tập của các
em học sinh để kịp thời động viên và có hình thức hỗ trợ tại chỗ

● Đoàn Thanh Niên tại địa phương hỗ trợ các TNV hoàn thành nhiệm vụ như tổ chức di
chuyển tại địa bàn cho các TNV và các công tác điều phối khác

6. Chi phí tạm tính trong năm học 2021-2022:

Khoản chi tiêu Số tiền
(đồng)

Số
lượng

Số đợt
tài trợ

Tổng (đồng)

Chi phí cố định đầu năm cho học sinh tiểu học & THCS 1,500,000 22 1 33,000,000

Chi phí cố định đầu năm cho học sinh PTTH 1,900,000 5 1 9,500,000

Hỗ trợ riêng học sinh chuyển cấp 100,000 6 1 600,000

Hỗ trợ riêng học sinh đổi SGK 100,000 8 1 800,000

Hỗ trợ gạo mức 2 (10kg/tháng) 150,000 15 12 27,000,000

Hỗ trợ gạo mức 3 (20kg/tháng) 300,000 5 12 18,000,000

Di chuyển HCM-Tây Ninh & quà cho học sinh (TNV thăm hộ) 250,000 19 6 28,500,000

10% chi phí dự phòng 11,740,000

TỔNG CHI PHÍ 129,140,000

* Quỹ được thực hiện trên hình thức hoàn toàn tự nguyện, do nhóm vận hành tự đóng góp công
sức và chi phí tổ chức quản lý. Mọi khoản hỗ trợ của cộng đồng được sử dụng hết cho mục đích
hỗ trợ các em học sinh cũng như gia đình và cộng đồng của các em.



7. Số tài khoản dự án để tiếp nhận đóng góp và hình thức hỗ trợ:

Tên TK: PHAM HOANG MIEN
Số TK: 0181003654022
Ngân hàng: Vietcombank, CN Nam Sài Gòn

Hình thức hỗ trợ:
● Đóng góp 1 lần vào bất kỳ thời điểm nào trong năm
● Đóng góp định kỳ cho cả quỹ, hoặc hỗ trợ một / một vài học sinh cụ thể. Chi phí bình quân

cho mỗi học sinh tạm tính là 550.000đ / tháng. Nhà tài trợ định kỳ sẽ nhận được báo cáo
tình hình sử dụng quỹ (2-3 tháng / lần).

Báo cáo tình hình thu chi cập nhật liên tục tại link: http://bit.ly/2sEBtZo

8. Liên hệ:

Miên: phamhoangmien@gmail.com
Thông tin dự án: https://phamhoangmien.com/quy-mam-xanh-green-seed-fund/
Album dự án trên Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=phamhoangmien&set=a.10159757861865982

LƯU Ý: Mọi hoạt động của dự án do điều phối viên Phạm Hoàng Miên thực hiện và chịu
trách nhiệm, không chịu sự tác động của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào khác. Quý nhà
hảo tâm, bạn bè và các cấp chính quyền vui lòng liên hệ email phía trên nếu cần được cung
cấp thêm thông tin. Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày cập nhật: 06/09/2022
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