
Kính thưa Thầy Võ Hoàng Yên 
Con là Quân, hôm trước con đã nghe thầy miêu tả, con xin trình bày lại 3 dự án như sau (theo cách mà con hiểu) 
 

Có 3 dự án: 

1. Chữa bệnh miễn phí hàng tháng (1 đợt x 3 ngày = 500 người x 3 ngày x 220k ) = 330tr 

Giải pháp: Gom khoảng 50-100 doanh nghiệp cam kết x 5tr/tháng = 250tr-350tr 

(Tên dự án chữa bệnh miễn phí: 100 Doanh Nghiệp đồng hành cùng Lương Y Võ Hoàng Yên) 

2. Trà thảo mộc chữa bệnh (não, gai cột sống, thần kinh, liệt, câm điếc…) 

Giải pháp: cần đất trồng các loại cây thuốc => thu mua => chế biến => phân phối 

Vậy có 3 phần chính cần có 3 nhóm Nhân Sự để thực hiện 

(a) Quỹ đất 100-200 hecta: hướng dẫn mọi người biết cách trồng cây thuốc  

(b) Dây chuyền chế biến thành bột trà túi lọc: đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi thế giới 

(c) Phân phối ra toàn VN và thế giới (bệnh nhân của thầy ở các nước rất nhiều) 

=> Nguồn lực (Người, Tài chính) 

3. Bệnh viện Đông Y (dự án này làm sau cùng, sẽ lên kế hoạch chi tiết sau khi dự án số 2 hoàn tất) 

Cần 1-3 chủ đầu tư lớn, bắt buộc phải có tâm tính tốt, và luôn cam kết vì cộng đồng 

*Thầy sẽ là Bác sĩ chuyên gia để:  

- Chữa bệnh như 1 bác sĩ chính 

- Viết giáo trình về các loại bệnh mà thầy đang chữa. 

- Đào tạo đội ngũ bác sĩ kế thừa (ai muốn học đều phải cam kết luôn vì cộng đồng) 
 

Dự án 1: Chữa bệnh miễn phí hàng tháng 

stt Công việc Miêu tả Phụ trách 
1 Tổ chức chuyến xe chở các 

chủ DN đi thăm ngày chữa 

bệnh hàng tháng 

-Chủ DN thấy tận mắt, hiểu và cam kết đồng hành 

-Quyên góp định kỳ suốt năm (mỗi DN 2-5tr/tháng) 

Kim Sơn 

Admin: Nga, Hội 

2 Kêu gọi cộng đồng các DN, 

các người hâm mộ thầy Yên 

-Kênh theo dõi thông tin: FB/Zalo/Email/SMS 

-Quản lý công việc định kỳ: MyXTeam 

Thảo, Mỹ Anh 

Admin: Nga 

3 Cách vận động tài chính từ 

các cá nhân, DN đóng góp đều 

đặn hàng tháng 

-Thuyết phục các chủ DN hiểu kỹ dự án, hiểu cách thức từ thiện 

hiệu quả lâu dài, tạo sự tin cậy và bền vững từ cách làm này. 

-Tạo 1 tờ A3 và 1 DVD miêu tả về các ca chữa bệnh đặc trưng và 

các thông tin cùng góp sức chung (mỗi chủ DN sẽ được tặng 1 tờ + 

dvd để về xem) => sẽ thành App trên DTDD về sau 

Cần các chuyên gia 

kết nối quan hệ với 

DN  

Thu Anh, Thảo, 

Quyên MK 

4 Cách quyên góp tài chính: 

đóng góp từng phần nhỏ  

-Các cá nhân từ thế giới đều có thể dễ dàng đóng góp cho dự án 

(qua thẻ cào, internet Bank, ngân lượng…) từ 5$, 100.000đ trở lên 

Nga 

5 Xây dựng trang web/ứng dụng -Nhóm lập trình Vsoft: minh bạch thông tin chung, các khoản thu 

chi tiền đóng góp, chạy trên Smartphone 

Quốc 

6 Cập nhật cho web/ứng dụng -Cần 2-3 bạn chi tiết, cẩn thận về tài chính, cập nhật hàng tháng Admin? 

 

Dự án 2: Sản xuất Trà thảo mộc chữa bệnh 

stt Công việc Miêu tả Phụ trách 
1 Chọn lọc chủ DN cam kết 

đầu tư tài chính 

-Lọc ra 2-3 chủ DN cam kết và có tiềm lực mạnh tài chính để 

XD xưởng + dây chuyền SX trà 

-Cam kết 70% lợi nhuận cho từ thiện chữa bệnh… 

Thu Anh, Phi Chân, 

Hằng, Quyên MK 

Admin: Nga 

2 Viết rõ tiêu chí, cam kết của 

cá nhân góp vốn 

-Bản cam kết 2 bên, chủ DN đọc là hiểu rõ, tránh hiểu sai, đảm 

bảo bền vững cho cả 2 bên 

Quân, Phi Chân 

3 Chọn các cá nhân có đất từ 

3 ha trở lên 

-Bán kính 200km quanh Bình Thuận (giảm chi phí vận chuyển, 

đất này sẽ trồng các loại cây thuốc) 

Quân, Kim Sơn, Đạt 

Admin: Nga 

4 Bản H.dẫn cách chọn+trồng 

cây, thu hoạch cây thuốc 

-Đảm bảo người nông dân đọc hiểu, trên đó có cả các đoạn link 

video clip dạy cách thức trồng, thu hoạch… 

Đạt 

5 Đội nhân sự đi hướng dẫn 

nông dân 

-Định kỳ hàng tháng đi thăm từng khu đất trồng thuốc, từ đó 

hướng dẫn kịp thời cho nông dân… 

Đạt, Quốc Anh, Tút 

6 Xây dựng trang web/ứng 

dụng  

-Nhóm lập trình Vsoft: minh bạch thông tin, trồng, thu mua cây 

thuốc (chạy web & smartphone) 

Quốc 

7 Vận hành, cập nhật hàng 

tháng cho trang web/ứng dụng 

-Cần 2-3 bạn chi tiết, cẩn thận về thu mua thuốc Admin? 

8 Dây chuyền SX trà túi lọc Mua, XD nhà máy (xưởng) và dây chuyền  

9 Vận hành dây chuyền Nhóm nhân sự & cách thức vận hành  

10 Phân phối trà túi lọc   

11 Phần mềm quản lý phân phối -Nhóm lập trình VSoft Quốc 

 …. Còn nữa….   

Có gì cần bổ xung, điều chỉnh xin thầy góp ý. Chúng con cũng cần thầy giới thiệu các mối quan hệ mà thầy đã có, nhất là 

các mối quan hệ có thể cùng kết hợp chung sức mạnh biết vì cộng đồng, vì xã hội chung. Chúng con sắp tới sẽ có ứng 

dụng chạy trên Smartphone để mọi người cùng kết nối chung vì dự án xã hội này. 



Tham khảo cách thức quyên góp sức mạnh từ cộng đồng XH 
 

Obama ‘kiếm’ 1 tỷ USD để tranh cử từ mạng xã hội, SMS 

Cả 2 ông Obama và Romney đều đang chạy đua gây quỹ cho cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới. Họ 

đã “kiếm được” hàng trăm triệu USD, nhưng các khoản ủng hộ cho ông Obama đang tiến gần sát với một kỷ lục mới dù 

chủ yếu thông qua các khoản đóng góp của các nhà tài trợ nhỏ và vô danh. 

Thông tin của Ủy ban tranh cử của Tổng thống Obama trên mạng xã hội Twitter chỉ ra con số hơn 1,8 triệu người đã 

đứng ra quyên góp và con số thu về đã tăng lên 181 triệu USD trong tháng 9. Con số này đã giúp cho quỹ tranh cử của 

Obama đạt mức 947 triệu USD và dự kiến sẽ dễ dàng vượt qua số tiền đã quyên góp được trong năm 2008 đồng thời đạt 

mốc kỷ lục hơn 1 tỷ USD. 

Nhìn chung, các chiến dịch quyên góp của Obama chỉ nhận các khoản đóng góp khác nhau giới hạn ở mức 2.500 USD. 

Các chiến dịch lớn hơn của Romney từ Siêu Ủy ban vận động ( Super PAC) không đưa ra giới hạn này.Theo báo cáo của 

ủy ban vận động gây quỹ tranh cử, chiến dịch quyên góp này đã nhận được đóng góp của hơn 1 nửa triệu người chưa 

từng ủng hộ cho ông Obama (trong năm 2008 và thời gian trước năm 2012). Mức quyên góp trung bình đạt 53 

USD/người, và có khoảng hơn 2% số người đóng góp trên 250 USD. Ủy ban vận động của Obama cũng cho biết đã 

quyên góp được của hơn 10 triệu người. Đây quả thực là một kỷ lục lịch sử cho một vấn đề chính trị. 

 

http://quytrongheovungcao.vn/  

QUỸ TRÒ NGHÈO VÙNG CAO 

 
https://www.facebook.com/comcothit 
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