
NHÀ BẢO TRỢ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC PHÚ THƯỢNG. 

 

Thành lập từ 6/ 2007-7/2018: - Hết hợp đồng nuôi các em từ nguồn tài trợ của GIA 

ĐÌNH GS TS NGUYỄN ĐÌNH THÔNG 

- Hết hợp đồng thuê Nhà Đất với giá trong 11 năm qua là 1000.USD/1 năm. 

- Sau tháng 7/2018 tiền thuê nhà đất tăng là 1500, USD/1 năm 

* GSTS NGUYỄN ĐÌNH THÔNG MẤT NĂM 2014 DO ĐỘT QUỴ 

** Các em từ NBT sau khi đậu đại học thì được Quỹ Thiện Tâm Tập Đoàn Vingroup 

tiếp tục hỗ trợ kinh phí để học hết đại học, với điều kiên chăm học – đạo đức tốt không 

ăn chơi – nhát học –đua dòi ăn diện. 

** Đặc biệt 2 năm vừa qua (2015-2016 và 2016-2017) thì các em SV từ NBT đã được 

hội từ thiện Pháp tài trợ tiền ăn, hoc, ở. Với điều kiện  như trên 

*** Đặc biệt Nhà Bảo trợ vẫn luôn theo sát các em sinh viên về đạo đức, học tập để làm 

việc với các nhà tài trợ kinh phí cho các em. 

Chi tiêu của các em ở NBT hàng tháng như sau: 

Tiền tài trợ chu cấp theo định kì hằng quý nhưng cố định cho đến hết tháng 7 năm 2018 

là 1 quý gửi về 6.000.USD – gởi trước 1 tháng của quý kế tiếp (ví dụ tiền quý 2 (tháng 

4,5,6) thì gửi về tháng 3. Số lượng Học sinh: 40 em. 

Chi: 

a/ Học 150.000.000.đ/1 năm 

b/ Hỗ trợ 3 nhân viên ở tập trung cùng các em 100%.: 54.000.000.đ/1 năm 

c/ Điện sáng, điện thoại, vi tính, nước:  42.000.000.đ/1 năm 

d/ Ăn và sinh hoạt phí: 288.000.000.đ/1 năm 

*** Ngoài ra còn có các khoảng tiền chi ra đột xuất như : thuốc bệnh, viện phí, cúng bái, 

liên hoan tết, mua xe đạp và sữa xe đạp. 

Ban quản lý: Cô Quế - Giám đốc (sau 2018, lớn tuổi không làm nữa) 

                     Cô Phương Hương - Kế toán (sau 2018 vẫn tiếp tục làm) 

                     Cô Ngô Hoa –Thủ Quỷ  

                     Cô Huyền – Ngoại giao 



*** Quý cô trên ở tại gia đình khi có việc mới đến NBT – làm thiên nguyên – không 

lương không có hỗ trợ gì. 

Nhân viên: Ở cùng các em 100% tại Nhà bảo Trợ. 

1/Cô Bích: Bão mẫu kiêm quãn lý tiền chi tiêu trong tháng và quãn lý cơ sở vật chất. 

2/Cô Dương: Quản lý học tập và đạo đức của các em, ngoài ra kiêm thêm công việc đối 

ngoại (làm việc với các trường học, phong giáo dục, sở giáo dục, các cơ quan địa 

phương và nhà nước. …. khi cần) 

3/ Cô Hương nấu ăn. 

 Nhân viên thì có tiền hỗ trợ 1.500.000.đ/1 tháng. 

Tiêu chí để nhận các em học sinh nghèo ở ngoài vào ở Nhà Bảo Trợ, đủ các tiêu chí 

sau:  

- Đạo đức tốt. 

- Học lực từ KHÁ trở lên 

- Nhà thật sự NGHÈO (QUÁ KHÓ KHĂN) kể cả mồ côi hoặc không mồ côi. 

QUÁ KHÓ KHĂN ví dụ:  

- Gia đình nông dân hoặc công nhân có con đông đều đi học,   mà gia đình không có khả 

năng để nuôi đi học. 

- Gia đình chưa có nhà cửa (đi ở nhờ nhà người khác), nhà quá xuống cấp, con cái đều 

chăm học. 

- Gia đình có sự cố đột xuất dẫn đên các em có khả năng nghỉ học như: cha mẹ (cha 

hoặc mẹ) chết đột ngột, Cha hoặc mẹ bị bệnh nan y. 

Đủ 3 yếu tố trên Nhà Bảo Trợ mới nhận vào. 

Ngoài ra có trường hợp đặc biệt nữa là đối vớ hs nông thôn ở xa Huế nếu đậu vào trường 

Quốc Học nhưng gia đình không đủ sức tài trợ để học tại Quốc Học thì cũng được vào ở 

tại Nhà Bảo Trợ để được tiếp tục học tại Quốc Học. 

Người lập bản: Tôn Nữ Quỳnh Dương. 

Đang làm việc tại Nhà Bảo Trợ Học Sinh Nghèo- Mồ Côi- Hiếu Học-Phú Thượng. 


