
GIỚI THIỆU QUỸ KHUYẾN HỌC QUẢNG BÌNH TRỰC TUYẾN 

Đúng như tên gọi của nó, Quỹ khuyến học Quảng Bình trực tuyến là một hoạt động tương 
ái do các thành viên người Quảng Bình khởi tạo và phát triển dựa vào công nghệ mạng toàn cầu. 
Quỹ được hình thành nhằm mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện đối với học sinh Trung 
học phổ thông nghèo vượt khó. 

1. Quá trình hình thành. 

Quỹ khuyến học Quảng Bình trực tuyến (trong tài liệu này sẽ viết tắt là QKH) được 
thành lập vào 17h ngày 8 tháng 1 năm 2005 bởi những thành viên diễn đàn Quảng Bình trên 
mạng Trái tim Việt Nam. Sự ra đời của Quỹ xuất phát từ ý tưởng của một thành viên tích 
cực - anh Tưởng Bình Minh, du học sinh Quảng Bình tại Hung-ga-ri - và sự hưởng ứng của 
đông đảo các thành viên khác tham gia diễn đàn Quảng Bình trên mạng Trái tim Việt Nam. 

Từ tháng 6/2006, nhóm thành viên Quảng Bình trên mạng TTVN đã xây dựng và phát 
triển website Quảng Bình trực tuyến (Quang Binh Online – QBO) có địa chỉ trên mạng toàn 
cầu http://www.quangbinhonline.com/ và từ đó QKH đã chuyển sang sinh hoạt chính thức 
trên website này. 

Từ ngày thành lập đến nay, QKH đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên 
diễn đàn Quảng Bình và nhiều nhà hảo tâm khác. Hiện nay, chúng tôi đang cố gắng để phát 
triển quy mô QKH và đưa nó tiến đến một hoạt động tương ái của người Quảng Bình mang 
tính chuyên nghiệp cao. 

2. Tôn chỉ và Mục đích hoạt động. 

Quỹ khuyến học Quảng Bình trực tuyến là một hoạt động từ thiện không liên quan đến 
chính trị và tôn giáo. Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển để QKH trở thành một địa chỉ tin cậy 
để các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng đến các em học sinh Quảng Bình vượt khó. 

Mục đích của QKH là vận động và tìm kiếm các nguồn đóng góp từ các cá nhân hảo 
tâm trên mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài, các cơ quan đoàn thể trong và ngoài 
nước để: 

- Cấp học bổng cho các em học sinh trung học phổ thông, có đạo đức tốt, học lực khá, 
có nhiều thành tích trong học tập nhưng gia đình gặp khó khăn về kinh tế. 

- Giúp  đỡ hay bảo trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh éo le trong thời gian theo học 
ở bậc học phổ thông và đại học. 

3. Đối tượng nhận hỗ trợ. 

Trong thời gian đầu do khả năng còn hạn chế nên QKH chỉ hướng đến đối tượng là các 
học sinh bậc trung học phổ thông ở Quảng Bình hội tụ đủ các điều kiện dưới đây:  
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(1): Là học sinh của một trường trung học phổ thông ở Quảng Bình (cả quốc lập và dân lập). 
Học sinh thuộc vùng sâu vùng xa, học sinh là người dân tộc thiểu số được ưu tiên cao. 

(2): Là người có đạo đức tốt, có nghị lực vượt khó, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Điều 
này phải được xác nhận của địa phương, bà con lối xóm nơi học sinh  đang sinh sống hoặc 
lưu trú, có sự xác nhận của bạn bè và nhà trường nơi học sinh theo học. 

(3): Gia đình thường xuyên gặp khó khăn về kinh tế hoặc gia đình có hoàn cảnh éo le. Bản 
thân học sinh là người tàn tật hoặc con em thương binh liệt sĩ. Điều này cũng cần được xác 
nhận bởi nhà trường hoặc chính quyền địa phương nơi gia đình cư trú. 

(4): Là học sinh có học lực xếp loại khá trở lên, điều này cần có xác nhận của Ban giám hiệu 
nhà trường nơi học sinh đó đang theo học. Khuyến khích các em có thành tích trong các kỳ 
thi học sinh giỏi, tham gia các hoạt động tình nguyện có hiệu quả. Các em có kết quả học tập 
dưới mức khá nhưng có hoàn cảnh đặc biệt éo le (là người tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ, nạn 
nhân chiến tranh) thì cũng có thể được xét đặc cách để nhận học bổng hoặc sự bảo trợ. 

(5): Là học sinh chưa nhận được bất kỳ nguồn trợ cấp hay loại học bổng nào trong vòng 6 
tháng tính đến thời điểm xét học bổng của QKH. 

Trong tương lai khi có đủ điều kiện, QKH sẽ mở rộng phạm vi và đối tượng hoạt động. 

4. Mức hỗ trợ và thời gian cấp. 

- Quỹ khuyến học được dùng để hỗ trợ dưới dạng học bổng dành cho các học sinh trung 
học thoả mãn điều kiện ở mục 3. Chúng tôi đã thống nhất cấp học bổng mỗi suất có giá trị 
1.000.000 VNĐ (một triệu đồng) 

- QKH dự kiến sẽ cấp 2 lần trong năm, đó là vào dịp lễ 30/4 và tết Nguyên Đán hàng 
năm. 

- Mức học bổng và thời gian cấp học bổng có thể thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện tài 
chính của Quỹ, hoàn cảnh cụ thể của đối tượng nhận hỗ trợ cũng như tình hình thực tế ở 
Quảng Bình.  

5. Các hoạt động gây dựng nguồn tài chính. 

1. Thông qua diễn đàn Quảng Bình trực tuyến (QBO) để tổ chức các đợt kêu gọi quyên góp, 
ủng hộ từ các thành viên cả trong và ngoài cộng đồng QBO.  

2. Thông qua diễn đàn QBO, triển khai các chiến dịch vận động, các hoạt động tìm kiếm tài 
trợ từ các tổ chức, cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước. 

3. Tổ chức các hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau để bổ sung nguồn thu cho Quỹ. 
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6. Quản lý tài chính. 

1. Quản lý tài chính: Quỹ khuyến học có một tài khoản duy nhất ở Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam dùng để "giữ tiền" cho quỹ. Tài khoản này do một thành viên của Ban 
điều hành quỹ quản lý trong vai trò là thủ quỹ của Quỹ. 

2. Giám sát tài chính: Mọi hoạt động thu chi của quỹ đều được cập nhật lên diễn đàn QBO 
để các thành viên theo giỏi. Bên cạnh đó còn có sổ ghi chép mọi giao dịch tài chính liên 
quan đến hoạt động của Quỹ. Tài khoản và sổ ghi chép luôn sẵn sàng cho bất cứ yêu cầu 
kiểm tra từ mọi cá nhân tham gia đóng góp cũng như các thành viên điều hành Quỹ. 

3. Chế độ báo cáo: Báo cáo tài chính được thực hiện sau mỗi đợt quyên góp, sau mỗi hoạt 
động tạo nguồn thu hoặc sau mỗi đợt cấp phát học bổng. Ngoài ra còn có chế độ báo cáo 
định kỳ 6 tháng một lần. 

4. Chứng từ hóa đơn: 

- Biên nhận tiền từ người nhận học bổng. 

- Giấy báo nhận tiền, chứng nhận nhận tiền của các thành viên, nhà hảo tâm đóng góp ủng 
hộ quỹ. 

7. Phương thức đóng góp và hỗ trợ cho quỹ. 

Với phương châm dựa vào công nghệ internet để tập hợp sức mạnh cộng đồng mạng 
nhằm chia sẻ khó khăn của học sinh nghèo, ươm mầm cho thế hệ mai sau của tỉnh nhà, 
chúng tôi rất mong nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ từ tất cả mọi người bằng một số việc 
làm cụ thể dưới đây.   

1. Đóng góp bằng tiền mặt, sử dụng một trong 2 phương thức:  

(1): Chuyển tiền qua tài khoản dưới đây và đừng quên để lại lời nhắn - Nó là thông tin 
mà chúng tôi cần cho việc quản lý Quỹ cũng như sự phản hồi và tri ân. 

Số tài khoản: 120.10.00.0238814 
Tên tài khoản: NGUYỄN NGỌC YẾN  
Tại ngân hàng: Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. 
SWIFT CODE: BIDVVNVX 

(2): Liên lạc với các thành viên Điều hành quỹ có thông tin ở mục 8. bằng điện thoại, 
thư điện tử (e-mail) để được hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể.  

2. Nhận bảo trợ trong thời gian học phổ thông, đại học cho từng học sinh từ danh sách các 
đối tượng do tổ chức quỹ xét hồ sơ và cập nhật trên diễn đàn QBO. 

3. Tham gia trực tiếp vào các hoạt động xây dựng quỹ do nhóm điều hành quỹ phát động 
thông qua diễn đàn QBO. 
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4. Gặp gỡ, làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm và QKH. 

5. Giới thiệu hoạt động QKH đến đông đảo mọi người cả trên và ngoài cộng đồng mạng, 
nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ ở mọi lúc mọi nơi. Đặt link QKH trên Website, Blog, Yahoo status 
của bạn hoặc có thể gửi Thư giới thiệu QKH trực tiếp vào email, mailling list, forum nơi bạn 
đang sinh hoạt. 

8. Thông tin liên lạc. 

- Chúng tôi khuyến khích các thành viên sử dụng diễn đàn QBO làm nơi trao đổi và thảo 
luận, mọi ý kiến của thành viên sẽ được phản hồi nhanh chóng từ Ban điều hành quỹ. 

- Gọi điện thoại đến một trong các số sau để được hướng dẫn, giải đáp. 

• Số thứ nhất: 0915.407838 (Khu vực miền Trung) 

• Số thứ hai: 0914.696.456 (Khu vực miền Bắc)  

• Số thứ ba: 0918.121126 (Khu vực miền Nam) 

- Gửi thư điện tử cho Ban điều hành Quỹ ở địa chỉ: QKH-QB@yahoo.com.vn; 
QKH@quangbinhonline.com. 

Ban điều hành Quỹ chân thành cám ơn sự quan tâm theo dõi và hưởng ứng ủng hộ của tất 
cả mọi người dành cho Quỹ khuyến học Quảng Bình trực tuyến. 
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