
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
***  

Số:        -KH/TWĐTN-ĐKTHTN Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức chương trình “Nối vòng tay thương”  

------------ 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ 

tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

việc toàn dân chung tay phòng chống dịch Covid-19; nhằm lan toả tinh thần 

nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng và chăm lo, đồng hành với người dân và thanh 

thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động, 

Thương Binh và Xã hội với sự đồng hành của các đối tác ban hành Kế hoạch tổ 

chức Chương trình cộng đồng “Nối vòng tay thương” nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ 

trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi bố, mẹ hoặc cả bố mẹ do đại dịch Covid-

19 về vật chất và tinh thần một cách bền vững, lâu dài giúp các em sớm vượt 

qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo điều kiện để các em phát triển toàn 

diện và trở thành người có ích trong xã hội.   

- Triển khai Chiến dịch cộng đồng có sự kết nối, điều phối thông qua sự 

chung tay, đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để việc hỗ trợ đến 

các em được thực hiện hiệu quả, bền vững, tránh sự chồng chéo, phát huy hiệu 

quả các chính sách của Nhà nước, của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ từ các 

tổ chức, cá nhân và đảm bảo đúng các quy định về bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của trẻ em.  

- Tiếp tục phát huy tính sáng tạo, chủ động của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội 

trong việc quan tâm, đồng hành cùng người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh 

khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần đảm bảo công tác an sinh 

xã hội tại các địa phương.  

 2. Yêu cầu 

- Chương trình được tổ chức thiết thực, kịp thời, bền vững, sát với nhu 

cầu và tình hình thực tế của người dân, thanh thiếu nhi và các chủ trương, quy 

định của Nhà nước và các địa phương.  

- Huy động nguồn lực xã hội, kết nối sự chung tay của các tổ chức, cá 

nhân trong cộng đồng thành nguồn lực tổng hợp nhằm triển khai hiệu quả 

Chương trình.  
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- Công tác thống kê, rà soát danh sách để nắm bắt nhu cầu, hoàn cảnh cần 

được phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Lao động, thương binh và 

xã hội để đúng đối tượng, không bỏ sót; việc đỡ đầu, trao tặng cần đảm bảo theo 

tiêu chí của Chương trình và đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước, địa 

phương, được sự đồng ý của gia đình hoặc người giám hộ và các em.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian 

- Thời gian hỗ trợ các em: từ tháng 10 đến khi các em được hỗ trợ đến 

năm18 tuổi.  

- Thời gian khởi động Chương trình: dự kiến tuần đầu tháng 10 năm 2021  

2. Địa điểm: Toàn quốc, ưu tiên các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nhiều 

vì dịch bệnh Covid-19.  

3. Đối tượng 

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội phối hợp với ngành lao động, thương binh và 

xã hội và chính quyền tại địa phương rà soát, thẩm định, lập danh sách trẻ em 

mồ côi thuộc các đối tượng cụ thể như sau:  

- Trẻ em, học sinh thuộc diện mồ côi bố mẹ do nhiễm Covid-19, không 

còn nơi nương tựa, đỡ đầu.  

- Trẻ em mồ côi bố, hoặc mồ côi mẹ do nhiễm Covid -19, gia đình thuộc 

diện khó khăn, bố mẹ là người nghèo, người lao động tự do, công nhân đang làm 

việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc, con của lực lượng tuyến 

đầu tham gia phòng chống dịch bệnh. 

- Trẻ em mồ côi bố, hoặc mẹ, hoặc bố mẹ do nhiễm Covid-19 nhưng có 

người thân chăm sóc, đỡ đầu, không thuộc gia đình khó khăn.   

III. NỘI DUNG  

   1. Chương trình nhận đỡ đầu chăm sóc, bảo trợ trẻ em đến năm 18 

tuổi (dành cho các em học sinh ở các lứa tuổi, người thân mong muốn được 

chăm sóc tại nhà).  

   - Vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, chăm lo cho trẻ em từ nay 

đến năm 18 tuổi, hoàn thành chương trình học phổ thông, có thể vận động tiếp 

tục hỗ trợ học lên đại học, cao đẳng tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. 

   - Trợ cấp kinh phí sinh hoạt hàng tháng với mức tối thiểu 500.000đ/tháng, 

tương ứng tối thiểu 6 triệu đồng/năm và liên tục đến năm 18 tuổi.   

   2. Chương trình đỡ đầu chăm sóc, bảo trợ trẻ em đến năm 18 tuổi tại 

trường học tập trung (Dành cho các em học sinh từ 6 đến 18 tuổi, người thân 

hoặc người giám hộ đồng ý cho các em học tại trường học tập trung).  

   - Công ty Cổ phần FPT triển khai mở trường nuôi dạy cho 1.000 em học 

sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 với thời gian 20 năm tại FPT ở các địa phương 

(giai đoạn đầu tại Đà Nẵng), bao gồm: tiếp nhận, chu cấp toàn bộ việc nuôi 

dưỡng, đào taọ cho 1.000 em mất bố, mẹ do đại dịch Covid-19. Công ty Cổ phần 
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FPT phối hợp với Trung ương Đoàn và các bên có liên quan, gia đình rà soát 

nhu cầu, thẩm định hồ sơ các em đáp ứng đầy đủ tiêu chí của Chương trình, có 

cam kết tự nguyện học tập tại đây.   

  - Trung ương Đoàn chỉ đạo Thành đoàn Đà Nẵng và các tỉnh, thành đoàn 

taị các địa phương kêu gọi sinh viên tình nguyện hỗ trợ, đồng hành với các em 

theo tiêu chí mỗi em học sinh có 01 anh, chị sinh viên tình nguyện đồng hành, 

hướng dẫn các em tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương, tổ chức các hoạt 

động giao lưu, vui chơi văn hoá, thể dục thể thao, các hoạt động trang bị kỹ năng 

để các em nhanh chóng vượt qua mất mát, hoà nhập cộng đồng, trở thành người 

có ích trong xã hội.   

   3. Chương trình “Em nuôi của Đoàn” 

   - Mỗi cơ sở Đoàn có học sinh mồ côi nhận đỡ đầu về tinh thần cho các 

em, bao gồm: thường xuyên qua lại động viên, thăm hỏi các em; kêu gọi 01 sinh 

viên tình nguyện trên địa bàn hỗ trợ, đồng hành cùng mỗi em trong cuộc sống, 

học tập, tạo điều kiện để các em tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại địa 

phương.   

   - Đồng hành, giám sát việc thực hiện cam kết của người đỡ đầu đối với 

các em, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, gia đình khi người đỡ 

đầu không tuân thủ các nội dung đã cam kết.  

  4. Chương trình Chăm lo sức khoẻ, y tế cho các em  

  - Kêu gọi các chuyên gia tâm lý, tình nguyện viên có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tâm lý trẻ em nhận hỗ trợ, can thiệp đúng lúc cho các em, đặc biệt là 

thời gian đầu khi các em đang trải qua sang chấn tâm lý nặng nề.  

  - Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Mạng lưới “Thầy thuốc trẻ đồng hành” kịp 

thời tư vấn, hỗ trợ điều trị cho các em khi các em gặp vấn đề về sức khoẻ.  

  - Kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, công ty liên quan đến lĩnh vực y tế, 

bảo hiểm tặng các gói khám, điều trị và bảo hiểm xã hội cho các em.  

  5. Hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt cho các em 

  - Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ học bổng khuyến học 

cho các em, trao tặng các khoá học kỹ năng, ngoại ngữ, tin học cho các em.  

  - Hỗ trợ thiết bị học trực tuyến, đồ dùng, sách vở, quần áo cho các em.  

  - Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ phương tiện đi lại, 

thẻ sử dụng các phương tiện công cộng miễn phí cho các em.  

   6. Xây dựng nền tảng công nghệ kết nối của Chương trình 

   - Cung cấp thông tin về số liệu và mã định danh các em mồ côi (không 

công bố thông tin danh tính các em) để kêu gọi vận động bảo trợ cho các em; 

Cung cấp thông tin về các quy trình, đầu mối hỗ trợ các em mồ côi; cung cấp 

thông tin về các hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các mã định danh để 

tránh trường hợp chồng chéo, không có sự điều phối; chia sẻ các tin tức, câu 

chuyện, tấm gương vượt khó của các em; kêu gọi ủng hộ gây quỹ từ các tổ chức, 
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cá nhân và công khai, minh bạch các khoản ủng hộ từ các mạnh thường quân 

cũng như khoản hỗ trợ đến các em.  

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo công tác vận động, điều phối nguồn 

lực hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; chỉ đạo các ban, đơn vị 

khối phong trào, Văn phòng và các đơn vị báo chí, sự nghiệp của Trung ương 

Đoàn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và khối đối tượng phụ trách triển 

khai, huy động các nguồn lực thực hiện chương trình, cụ thể: 

1.1. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn - Thường trực 

Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức Hội thành viên Hội LHTN 

Việt Nam 

* Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam: là đơn vị thường trực 

chương trình, tham mưu Kế hoạch triển khai Chương trình, thiết kế bộ nhận diện 

Chương trình, đẩy mạnh việc kết nối, huy động nguồn lực, tiếp nhận và phối hợp các 

tổ chức, cá nhân ủng hộ để triển khai Chương trình, quản trị nền tảng công nghệ về 

Chương trình.   

- Triển khai Chương trình đến Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các tỉnh, 

thành phố trên cả nước và các đơn vị trực thuộc; nhận đỡ đầu 65 em học sinh mồ 

côi có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi theo mô hình “Em nuôi của Hội”.  

- Tổ chức Lễ khởi động Chương trình tại Hà Nội, phối hợp các tỉnh, thành 

đoàn tổ chức tiễn và tiếp nhận các em vào trường học tập trung. 

* Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Triển khai Chương trình đỡ đầu trẻ em mồ côi 

đến năm 18 tuổi, kêu gọi các Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các tỉnh, 

thành phố nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi, mức kinh phí tối thiểu là 

500.000đ/tháng đến năm 18 tuổi; kêu gọi các Doanh nghiệp, Công ty thành viên hỗ trợ 

đồ dùng sinh hoạt, học tập cho các em tuỳ theo năng lực của từng đơn vị.  

* Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: Triển khai Chương trình đỡ đầu trẻ em mồ côi 

đến năm 18 tuổi với trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 mà bố mẹ là lực lượng y bác 

sỹ tuyến đầu, mức kinh phí tối thiểu là 500.000đ/tháng đến năm 18 tuổi; phụ trách 

Chương trình chăm sóc sức khoẻ, y tế cho các em.  

* Cổng Tri thức Thánh Gióng: Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về 

Chương trình.  

* Câu lạc bộ Nghệ sỹ trẻ: Vận động Hội viên, nghệ sỹ trẻ tham gia tuyên 

truyền, lan toả về Chương trình; kêu gọi ủng hộ, đỡ đầu các em học sinh mồ côi.  

* Các đơn vị trực thuộc khác: Thường xuyên lan toả về Chương trình, kết 

nối, vận đồng nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình.  
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1.2. Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn - Thường trực 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam  

- Triển khai Chương trình đến Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, 

các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước để đồng hành cùng các em học sinh mồ 

côi. 

- Kêu gọi, vận động Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ, đồng hành 

cùng các em đến năm 18 tuổi, bao gồm đồng hành trợ giúp trong học tập, gia sư, 

đồng hành trong các hoạt động giao lưu, nâng cao thể chất; đồng hành hỗ trợ 

trang bị kỹ năng, tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và cộng đồng.  

1.3. Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn - Thường trực Hội đồng 

Đội Trung ương.  

- Triển khai Chương trình đến Hội Đồng Đội các tỉnh, thành phố, hệ thống 

Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên cả nước; Vận động 

nguồn lực hỗ trợ, đỡ đầu các em thiếu nhi mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. 

- Phối hợp với Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các 

tỉnh, thành đoàn và chính quyền địa phương rà soát, thống kê, lập Danh sách và 

phân loại nhu cầu hỗ trợ của các em học sinh mồ côi bố hoặc mẹ, hoặc bố mẹ do 

Covid-19. 

- Nhận đỡ đầu 10 em học sinh mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn 

đến hết 18 tuổi.  

1.4. Văn phòng, các Ban phong trào Trung ương Đoàn: Phối hợp với 

các tỉnh, thành đoàn thuộc cụm hoạt động triển khai tuyên truyền, lan tỏa về 

Chương trình, vận động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ các em mồ côi trên địa bàn 

cụm hoạt động, các em mồ côi có bố mẹ thuộc đối tượng do Ban phụ trách.  

1.5. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương Đoàn 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Chương trình để lan toả rộng 

rãi trong cộng đồng; Xây dựng các tuyến tin, bài phản ánh đầy đủ về các hoạt 

động trong Chương trình.  

- Giao Trung tâm Truyền hình Thanh niên xây dựng phóng sự tổng hợp 

các hoạt động phát trên Kênh Truyền hình Quốc gia (VTV).  

- Báo Thanh niên: kêu gọi bạn đọc, mạnh thường quân bảo trợ, nuôi dưỡng 

hoặc chu cấp kinh phí đến năm 18 tuổi cho ít nhất 400 trẻ em mồ côi có hoàn 

cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi.  

- Báo Tiền phong, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng triển khai các 

nội dung phù hợp của Chương trình hỗ trợ trẻ em mồ côi theo Kế hoạch; đẩy 

mạnh kênh tiếp nhận nguồn lực của Trung ương Đoàn thông qua Trung tâm 

Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam hoặc kênh tiếp nhận của các đơn vị 

báo chí.  

2. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tại địa phương rà soát, thống kê, phân loại nhu cầu và lập danh sách các em học sinh 
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mồ côi có bố hoặc mẹ hoặc bố mẹ mất do Covid-19; rà soát các chính sách hiện hành 

của Nhà nước và tại địa phương đang hỗ trợ các em; rà soát, nắm bắt thông tin kịp thời 

về việc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các Câu lạc bộ, đội, nhóm đang có các 

hình thức hỗ trợ các em hiện nay. 

- Báo cáo chính quyền địa phương, vận động gia đình, người giám hộ và 

các em cho phép các mạnh thường quân của Chương trình đỡ đầu và tiếp nhận 

các hình thức hỗ trợ khác của Chương trình, giới thiệu Chương trình đỡ đầu 

chăm sóc, bảo trợ trẻ em đến năm 18 tuổi tại trường học tập trung để các gia 

đình và các em được biết, đăng ký tham gia.  

- Tuyên truyền, lan toả Chương trình rộng rãi trong xã hội, kêu gọi, vận 

động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại địa phương quan tâm, chăm lo hỗ 

trợ các em một cách lâu dài và bền vững.  

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, vận động thể chất, trang bị kỹ năng, 

hoạt động cộng đồng để các em tham gia và sớm hòa nhập với cuộc sống mới.  

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc định kỳ 02 tuần có báo cáo nhanh 

kết quả về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên 

Trung ương Đoàn (địa chỉ: email: tinhnguyenquocgia@doanthanhnien.vn). 

2. Các tổ chức, đơn vị phối hợp, đồng hành 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các 

Bộ, ngành, các đối tác phối hợp, đồng hành cùng Chương trình, cụ thể: 

 2.1. Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội 

 - Là đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình cùng Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, chỉ đạo Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là 

đầu mối phối hợp với Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Việt Nam thuộc Trung 

ương Đoàn tham mưu các nội dung cụ thể triển khai Chương trình, đảm bảo các 

quy định về bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em; Hướng dẫn thực hiện các biện 

pháp an toàn trong việc tiếp nhận, đỡ đầu trẻ em mồ côi theo đúng các quy định 

hiện hành; chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố 

phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn để thống kê, rà soát, phân loại nhu cầu của trẻ 

em mồ côi và phối hợp vận động nguồn lực cho Chương trình; chỉ đạo Quỹ Bảo 

trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ các em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19.  

 2.2. Các đơn vị đồng hành 

*  Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital), Đài 

truyền hình Việt Nam  

- Là đầu đơn vị truyền thông phối hợp thực hiện Chương trình.  

- Phụ trách xây dựng kịch bản, nội dung và sản xuất Chương trình khởi 

động; xây dựng trailer Chương trình phát trên các nền tảng của VTV; định kỳ 

xây dựng các phóng sự về các học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn để lan toả 

về Chương trình và phát sóng trên kênh Chuyển động 24, Việc tử tế, Cặp lá yêu 

thương; kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ đỡ đầu các 
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em mồ côi; tổ chức Gala gặp mặt các em mồ côi vươn lên trong cuộc sống và có 

thành tích đặc biệt.  

* Công ty Cổ phần FPT  

- Là đơn vị đồng hành của Chương trình, phụ trách mở trường nuôi dạy 

cho 1.000 em học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 với thời hạn 20 năm tại FPT 

City Đà Nẵng, bao gồm: tiếp nhận, chu cấp toàn bộ việc nuôi dưỡng, đào taọ 

cho 1.000 em mất bố, mẹ do dịch Covid-19; học sinh theo Chương trình học phổ 

thông tại FPT từ lớp 1 lên đến lớp 12 và học tiếp Đại học nếu có nguyện vọng. 

Trường phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương tổ chức các Chương 

trình trang bị kỹ năng, tham gia các hoạt động cộng đồng để các em có thể trở 

thành những người có ích trong xã hội.  

- Hỗ trợ xây dựng nền tảng công nghệ kết nối của Chương trình.  

* Các đối tác đồng hành khác  

Trung ương Đoàn mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia 

đồng hành, ủng hộ cùng Chương trình.  
 

 TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
Nơi nhận: 
- Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên BCT,  

Thủ tướng Chính phủ;  

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch     

Covid-19;  

- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương     (Để báo cáo) 

Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; 

- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung  

ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW; 

- Đồng chí Vũ Đức Đam, UV BCH TW                         

Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Đ/c Đào Ngọc Dung, UV BCH TW Đảng, 

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH; 

- Đồng chí Nguyễn Thanh Long, UV BCH  

TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW;   

- Ủy ban Văn hóa-Giáo dục, Ủy ban Xã hội  

Quốc Hội; 

- Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH;  

- Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Chính phủ,  

Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Quốc hội; 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn (để t/h); 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc để (t/h);  

- Các đơn vị đồng hành (VTV, FPT); 

- Lưu VP, Ban ĐKTHTN. 

    BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

           Bùi Quang Huy 
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