
 

 

 

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Bạn thân mến,  

Không khí tất bật của những ngày cuối năm đang bao 
phủ khắp nơi, LIN cũng rộn ràng cho những hoạt 
động của mình. Thật ấm áp khi mùa xuân này, chúng 
tôi nhận được thật nhiều sự ủng hộ của những người 
bạn, nhà tài trợ và các tình nguyện viên. 953 triệu 
đồng cam kết được đóng góp cho LIN thông qua sự 
kiện “Sài Gòn 2 Màu Nắng” ngày 17.1.2018 là sự 
khích lệ to lớn cho những nỗ lực ngày và đêm của hơn 
30 tình nguyện viên, và sự đồng hành của các tổ chức 
phi lợi nhuận đối tác, nhà tài trợ, các nghệ sĩ cho buổi 
tiệc tối cuối năm cùng LIN ấm áp và ý nghĩa. Xin 
chân thành cám ơn sự hỗ trợ của các bạn để LIN có 
điều kiện thực hiện các chương trình trong năm 2018! 

Gần đây, LIN cũng nhận được ưu đãi từ CirCO cho 
việc di chuyển “ngôi nhà chung cho các hoạt động 
phi lợi nhuận - LIN” đến không gian làm việc chia sẻ chung của CirCO tại quận 4. Địa 
điểm mới này không chỉ giúp LIN yên tâm, ổn định nơi làm việc, mà vị trí thuận tiện, môi 
trường làm việc năng động, thân thiện và cơ sở vật chất của CirCO còn là điều kiện tốt để 
LIN phục vụ hiệu quả hơn các đối tác của mình. Chúng tôi hy vọng không gian làm việc 
chung này cũng sẽ mở ra nhiều thêm cơ hội kết nối, tương tác, hợp tác giữa các tổ chức 
phi lợi nhuận cùng các doanh nghiệp và cá nhân đang đặt văn phòng làm việc tại CirCO. 
Mời các bạn cập nhật thông tin địa chỉ và thời gian làm việc tại văn phòng mới của LIN 
trong nội dung của bản tin kỳ này.  

 

Nội dung: 

1. Thông điệp của Giám đốc Điều hành LIN 

2. Cập nhật các sự kiện sắp diễn ra 

 LIN dời văn phòng 

3. Báo cáo hoạt động trong tháng 1-2 

4. Tri ân những người bạn tài trợ, đồng hành cùng LIN 



 

Tổng kết những hoạt động của LIN trong năm 2017, LIN phấn khởi thông báo kết quả 
khảo sát thường niên chúng tôi tôi thực hiện với 32 tình nguyện viên và 78 tổ chức phi lợi 
nhuận (NPOs). Đây là hai (trong ba) nhóm đối tượng chính mà LIN phục vụ. 

 85% NPO cho rằng công việc của LIN hỗ trợ cho việc phát triển cộng đồng;  
 87,5% Tình nguyện viên đồng ý rằng tình nguyện thông qua LIN là cơ hội tốt để 

đóng góp cho sự phát triển dựa vào cộng đồng.  
 Cả 2 nhóm đối tượng khảo sát đều đánh giá cao mức độ hài lòng đặc biệt với các 

chương trình Rút ngắn Khoảng cách; Diễn đàn Phi Lợi Nhuận; Hội thảo/ Sự kiện 
Kết nối Nhà Tài Trợ; và chương trình Hạt nhân Thay đổi dành cho Lãnh đạo các tổ 
chức Phi lợi nhuận.  

Vì một số hạn chế, chúng tôi không thể hoàn thành khảo sát với nhóm đối tượng phục vụ 
còn lại của LIN: các cá nhân và doanh nghiệp tài trợ cho LIN cũng như các hoạt động 
cộng đồng khác. Vì vậy chúng tôi vẫn sử dụng kết quả khảo sát năm 2016 với nhóm này. 
Theo đó, 80% người tham gia khảo sát hài lòng với LIN; đa số các nhà tài trợ đồng hành 
với LIN vì tin tưởng vào sứ mệnh và cách tiếp cận của chúng tôi.   

Những con số khả quan cùng nhiều ý kiến đóng góp của tình nguyện viên và các tổ chức 
PLN trong hai nội dung khảo sát trên giúp chúng tôi vững tin hơn vào hiệu quả trong các 
dịch vụ chúng tôi đang cung cấp. LIN cam kết nỗ lực và sáng tạo hơn nữa các ý tưởng, kế 
hoạch hành động trong năm 2018.  

Bạn có thể tham khảo báo cáo của các khảo sát này tại đây:  

 Báo cáo khảo sát thường niên 2017 
 Báo cáo khảo sát Xây dựng Từ thiện Phát triển ở Việt Nam năm 2016 

Cuối cùng, mừng xuân Mậu Tuất, chúng tôi muốn gửi lời chúc bình an, hạnh phúc đến 
quý nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các tình nguyện viên, các tổ chức phi lợi nhuận đối tác, 
và bạn bè gần xa: 

 
Thân mến, 

Trần Vũ Ngân Giang 

 



 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

1. MANDALA NIGHT 

Sự kiện Mandala Night tháng 3.2018, được LIN tổ chức nhằm tăng số lượng tình nguyện 
viên (TNV) chuyên môn từ nhiều ngành nghề và nhiều loại hình tổ chức; đồng thời tạo 
sân chơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi chuyên môn, kết nối và truyền lửa cho các TNV mới. 
Mandala night dự kiến trong năm 2018 sẽ bao gồm 5 sự kiện diễn ra vào các tháng 3, 5, 8, 
10 và 12. 

 
2. HỘI NGỘ 3 MIỀN 

Chương trình Hội Ngộ 3 Miền dự kiến diễn ra từ 17 - 19.03.2018 tại Hội An dành cho 13 
tổ chức PLN thuộc chương trình Hạt nhân Thay đổi của LIN nhằm nâng cao năng lực về 
kỹ năng lãnh đạo bản thân và tổ chức; giúp các tổ chức PLN giao lưu, học tập, kết nối và 
chia sẻ những kinh nghiệm từ ba miền để áp dụng cho tổ chức của mình. Sự kiện dự kiến 
sẽ có 100-150 người thuộc khắp ba miền tham dự.  
 
3. LIN CHUYỂN NHÀ 
 

Từ ngày 01.03.2018, Trung tâm Hỗ 
trợ Phát triển Cộng đồng LIN sẽ 
chính thức thay đổi địa chỉ hoạt 
động.  

Chúng tôi rất vui mừng khi được hỗ trợ 
cho thuê ưu đãi từ Không gian văn 
phòng chia sẻ CirCO. CirCO có thiết 
kế mở, sáng tạo, tiện nghi, chỉ cách 
trung tâm thành phố chưa tới 5’ sẽ là ngôi nhà mới cho LIN cùng các hoạt động cộng đồng 
của các tổ chức phi lợi nhuận đối tác trong điều kiện thuận lợi cho sự kết nối, tương tác 
với các cá nhân, tình nguyện viên, và cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

Vui lòng liên hệ với LIN theo địa chỉ mới: 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

CirCO, lầu 1, tòa nhà H3 
384 Hoàng Diệu,  

Phường 6 
Quận 4, Tp. HCM 
ĐT:  08 8880 7929 

 
 



 

CÁC HOẠT ĐỘNG VỪA DIỄN RA 

1. SÀI GÒN 2 MÀU NẮNG 

Bữa tiệc tối cùng LIN với chủ đề "Sài Gòn 2 Màu Nắng" diễn ra vào tối 
17.01 vừa qua tại Hotel Des Arts Saigon với những giờ phút lắng đọng trong 
những ngày đầu năm 2018 đã khép lại với tổng số tiền 953 triệu đồng được 
cam kết đóng góp cho LIN. Sự kiện có sự góp mặt của 120 người bạn của LIN 
cùng các khách mời đặc biệt: các em nhỏ từ Mái ấm Thiên Ân, cơ sở xã hội 
Thảo Đàn, các giáo viên từ Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật 
Châu Á (AMPA), “nữ hoàng sa mạc” Vũ Phương Thanh, và các nghệ sĩ 
như họa sĩ Nguyễn Hải Anh, họa sĩ Hải Dương, nghệ sĩ Đinh Tiến Đạt, ca sĩ 
Nguyễn Hùng Cường, ca sĩ Trọng Khương, hoa hậu Trương Thị May, hoa 
hậu Thùy Dung, và nghệ sĩ Kim Cương. Ngoài những câu chuyện đầy truyền 
cảm, các tiết mục văn nghệ ấn tượng, “Sài Gòn Hai Màu Nắng” rất sôi nổi 
với những hoạt động đấu giá, rút thăm may mắn gây quỹ cho LIN.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh và thông tin chi tiết về các hoạt động tại sự kiện được chúng tôi cập nhật tại 
FaceBook của LIN. 



 

Toàn bộ khoản đóng góp cho chương trình được LIN cam kết sử dụng cho các hoạt động 
cộng đồng trong năm 2018, và được kiểm toán công khai, độc lập.  
  
LIN gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách mời, đối tác, bạn bè người thân & các 
tình nguyện viên đã nỗ lực cùng chúng tôi chung tay làm nên thành công của sự kiện. Rất 
mong bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình phía trước! 
 

2. RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH:  

LIN vừa thực hiện 2 chuyến thăm thực địa các dự án được Chương trình Rút ngắn Khoảng 
cách năm 2017 hỗ trợ. 
 
Cùng Happier “Nâng đỡ tâm lý cho trẻ đang điều trị tại khoa Phỏng – Chỉnh 
hình” 
Chiều ngày 06.02.2018, Rút ngắn Khoảng 
cách cùng các cá nhân độc lập, đăng ký tình 
nguyện tham gia chương trình đã đến thăm 
Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp HCM để cùng 
tham gia các hoạt động của dự án “Nâng đỡ 
tâm lý cho trẻ đang điều trị tại khoa Phỏng 
- Chỉnh hình”. Đây là dự án được tài trợ 
150.000.000 VNĐ từ vòng II.2017 của Rút 
ngắn Khoảng cách. 
 

Đến nay, Dự án “Nâng đỡ tâm lý cho trẻ 
đang điều trị tại Khoa phỏng - Chỉnh hình” 
của Tổ chức Happier đã tổ chức 25 buổi 
sinh hoạt nhóm gồm: 15 buổi cho trẻ, 10 
buổi cho phụ huynh với sự tham gia 149 trẻ 
và 100 phụ huynh. Trong đó đã hỗ trợ thành 
công 59 trường hợp các bé vượt qua được khủng hoảng tâm lý, mở lòng chia sẻ 
cảm xúc, suy nghĩ của mình, tự tin hơn về bản thân. Giúp các phụ huynh ổn định 
tinh thần, chấp nhận hoàn cảnh thực tại và biết cách đồng hành động viên các bé. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Về An Giang thăm “Vườn Thuốc Nam” 

Ngày 03-04.02.2018, Chương trình Rút 
ngắn Khoảng cách cùng những người 
quan tâm, đăng ký tham gia tình nguyện 
đã có mặt tại Tp Long Xuyên, tỉnh An 
Giang để thăm thực địa, giám sát việc 
thực hiện dự án “Vườn Thuốc Nam An 
Giang lần 2”. Đây là dự án được tài trợ 
50.000.000 VNĐ của Rút ngắn Khoảng 
cách Vòng III.2017. 

Dự án “Vườn Thuốc Nam An Giang lần 
2” được nhóm Vườn Thuốc Nam triển 
khai tại Vườn Thuốc Nam Bà Vệ (xã Mỹ 

Thạnh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) với mong muốn cung cấp nguồn dược liệu ổn 
định cho các phòng thuốc Nam từ thiện tại địa phương, đồng thời bảo tồn các loại cây 
thuốc, vị thuốc Nam quý hiếm trong tự nhiên tại An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long. 
Trong 3 tháng triển khai hoạt động, dự án đã hoàn thành lắp đặt hệ thống tưới nước và 
vườn thuốc mẫu. Dự kiến vào đầu tháng 03.2018 sẽ tiến hành trồng các loại cây thuốc 
trên diện tích 5.000 m2 đất được người dân địa phương hỗ trợ.  
 

3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THƯỜNG NIÊN 2017  

Khảo sát Tình Nguyện Viên và các tổ chức PLN được LIN thực hiện nhằm tổng hợp các ý 
kiến, đóng góp của hai nhóm đối tượng chính đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt các 
hoạt động cộng đồng diễn ra trong năm 2017. Khảo sát bao gồm 24 câu hỏi được thực 
hiện bởi 78 tổ chức PLN và 32 tình nguyện viên.  

Đánh giá về tác động của LIN, khảo sát dành cho Tình Nguyện Viên đã chỉ ra những 
thông số rất khả quan. Trong đó, 63% TNV nhận định chương trình của LIN giúp mình 
tham gia hoặc giải quyết tốt hơn các thách thức chung về xã hội và môi trường ở Việt 
Nam. 87,5% TNV cho rằng hoạt động tình nguyện của mình đã giúp cải thiện năng lực 
của các tổ chức PLN. 81% TNV hài lòng về đội ngũ LIN. Một tình nguyện viên tham gia 
khảo sát chia sẻ: “Trở thành TNV của LIN giúp tôi suy nghĩ và hành động tích cực hơn 
trong cuộc sống và công việc” khi nói về tác động từ chương trình của LIN tới TNV. 
Dưới góc nhìn chuyên môn, một tình nguyện viên khác đánh giá cao về những điều có 
được cùng LIN: “Được tiếp xúc với nhiều dự án khác nhau, hiểu được những thuận lợi và 
khó khăn của các tổ chức PLN đã giúp tôi có thêm kiến thức chuyên môn cho nhiều đối 
tượng cần được hỗ trợ, từ đó tôi định hướng tốt hơn cho hoạt động thiện nguyện của bản 
thân một cách bài bản và dài hơi hơn.” 

 



 

Tham gia khảo sát dành cho các tổ chức PLN của LIN, một Tổ chức PLN nói về những 
thay đổi quan trọng đã xảy ra năm 2017, khi một số nhà tài trợ đã ngừng tài trợ cho tổ 
chức này vì các nhà tài trợ cũng gặp khó khăn về kinh phí và không muốn tài trợ cho một 
tổ chức quá nhiều năm. Việc LIN xây dựng các chương trình, diễn đàn kết nối không chỉ 
giúp NPO này và các tổ chức kết nối được với nhà tài trợ mà còn giúp các nhà tài trợ tìm 
được các tổ chức phù hợp với tiêu chí của họ. Chúng tôi vui mừng khi 94% các tổ chức 
PLN hài lòng về đội ngũ LIN. Khảo sát này cũng chỉ ra 5 chủ đề phát triển tổ chức mà 
NPO gặp nhiều thách thức nhất, bao gồm: Gây quỹ, Truyền thông đối ngoại, Pháp luật, 
Lập kế hoạch chiến lược, Quản lý nhân sự… Đây là tiền đề cho những hoạt động trọng 
tâm của LIN về hỗ trợ phát triển các tổ chức PLN trong thời gian tới.  

Thông tin chi tiết về hai khảo sát trên được chúng tôi cập nhật tại:  
http://www.linvn.org/vi/ve-lin/tac-dong-cua-lin/bao-cao 
 

4. GẶP MẶT ĐẦU NĂM:  

Ngày 18.01.2018, LIN đã tổ chức buổi 
"Gặp mặt đầu năm" để tri ân và gặp 
gỡ các tổ chức PLN đối tác đã cùng 
đồng hành với LIN trong suốt năm 
2017 vừa qua. Sự kiện diễn ra tại 
DreamPlex với sự tham gia của 60 
người đại diện cho hơn 30 tổ chức phi 
lợi nhuận đối tác của LIN.  

Chị Trần Vũ Ngân Giang - Giám đốc 
Điều hành của LIN đã mở đầu sự kiện 
bằng phần chia sẻ kết quả khảo sát với 
nhà tài trợ của LIN trong năm 2016. Kết quả này nhằm giúp các tổ chức PLN và LIN hiểu 
rõ hơn quan điểm, mong đợi của nhà tài trợ để có các cách tiếp cận phù hợp thúc đẩy sự 
hợp tác giữa nhà tài trợ và các tổ chức PLN nhằm tạo tác động tích cực trong cộng đồng.  

Tại sự kiện, anh Phạm Trường Sơn – Giám đốc Dịch vụ dành cho các Tổ chức Phi lợi 
nhuận của LIN cũng công bố kế hoạch chiến lược trong 3 năm tới và những chương trình, 
hoạt động, dự án trọng tâm sẽ thực hiện với các tổ chức PLN xuyên suốt năm 2018.  

Buổi gặp mặt cũng là dịp LIN tri ân 12 tổ chức PLN đối tác tích cực đồng hành cùng LIN 
trong các chương trình cộng đồng xuyên suốt năm 2017 với các tiết mục văn nghệ thú vị 
từ các bạn sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng. Chúng tôi tin rằng sự kiện đã “làm 
nóng” và khởi động tốt đẹp cho chuỗi các chương trình thúc đẩy nội lực cho các tổ chức 
PLN năm 2018.  

Hình ảnh về sự kiện được cập nhật tại: https://goo.gl/ZqdnVC 

 



 

5. TƯ VẤN ĐỒNG ĐẲNG 

Tư vấn đồng đẳng là chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức PLN địa 
phương, thông qua hoạt động chia sẻ đồng đẳng về chuyên môn với các nhân viên LIN. 
Hoạt động được tổ chức hàng tháng: khi nhân viên của các tổ chức PLN gặp thắc mắc về 
những vấn đề liên quan đến chuyên môn sẽ liên hệ với nhân viên phụ trách các vấn đề 
tương tự ở LIN để cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ nhau. Mỗi tháng, nhân viên LIN cam kết sẽ 
dành tối đa 4 tiếng đồng hồ để tư vấn hỗ trợ với thành viên/nhân viên các tổ chức đối tác 
để giải quyết các vướng mắc.  

Trong tháng 01.2018, LIN nhận được bốn yêu cầu tư vấn đồng đẳng về lĩnh vực pháp lý, 
tài chính và một ngày tư vấn chuyên sâu về lập kế hoạch chiến lược.  
 
6. LIN NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ “LÀM SAO THIẾT KẾ VÀ ĐO LƯỜNG 
HIỆU QUẢ DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG CỦA THANH NIÊN” 

Chuyên đề đầu tiên của năm 2018 được LIN đồng tổ chức dành cho các bạn học sinh sinh 
viên được diễn ra ngày 12.01.2018. Đây là chuỗi sự kiện cam kết thực hiện 10 lần trong 
năm 2018 với thời lượng 2 tiếng và số lượng tối đa 40 thành viên.  
Dưới đây là chia sẻ của cô Lê Thị Phượng Liên - Giảng viên, trường Đại học KHTN 
TPHCM sau buổi chuyên đề “Làm sao thiết kế và đo lường hiệu quả dự án cộng đồng của 
thanh niên”: 
 "Cám ơn đội ngũ LIN đã tạo cơ hội cho sinh viên ITEC tham dự buổi nói chuyện chuyên 
đề tại LIN vào chiều 12/1 vừa qua. Những thông tin chia sẻ đã trả lời rất nhiều câu hỏi 
mà bản thân Liên, Duy và các bạn sinh viên về hoạt động xã hội băn khoăn. Những câu 
hỏi của chị đặt ra hôm qua về tác động của những hoạt động xã hội làm mọi người suy 
ngẫm rất nhiều cho các hoạt động tiếp theo. Cám ơn chị Trúc lần nữa vì đã tạo điều kiện 
cho ITEC gieo những hạt mầm đầu tiên”.  
Các giảng viên bộ môn của trường đại học hoặc các nhóm thanh niên tình nguyện có nhu 
cầu, vui lòng liên hệ tới chị Thanh Trúc, Giám đốc các Chương trình Cộng đồnng tại LIN 
để đặt lịch hẹn. Email: truc@linvn.org.  
 
Hình buổi nói chuyện về chủ đề này tại LIN ngày 12.01.2018: https://goo.gl/hKX2Re 
 
 

 

 

 

 

 



 

CHÂN THÀNH TRI ÂN 

BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG LIN TRONG THÁNG 01.2018 

1.  Tổ chức & Doanh nghiệp hỗ trợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cá nhân đóng góp: 

Anne Greenfield Morgan Ommer 
Anonymous Donors Inès Quoico 
Betsye Moon Park Ngô Quỳnh Như 
Bạn của Carey & Chau Zesiger Nguyễn Đình Dương 
Bạn của Heather Nguyen Nguyễn Hải Anh 
Bạn của Ngô Quỳnh Như Nguyễn Phương Quỳnh Trâm 
Bạn của Tom Doan Nguyễn Thanh Giang 
Carey & Chau Zesiger Nguyễn Thị Hương 
Carma Center Nguyến Thị Kim Oanh 
Châu Turner Nguyễn Thị Nguyệt My 
Christina Ameln Nguyễn Trần Hoàng Anh 
Đặng Việt Kim Nguyễn Thủy Tiên 
Đỗ Thị Mỹ Hạnh Pamela Pontius 
Đỗ Thị Xuân Phúc Paul Huynh 
Edwards Tran Phil & Fran MacLaurin 
Hà Thị Lan Hương Phương 
Hải Yến Phượng Trần 
Heather Nguyen Quyên Trần 
Henri (Dũng) Richard Albright & bạn 
Huỳnh Minh Thảo Rohit Sinha 
Inès Quoico Sesto Vecchi 
Jade Tran Simon Fraser 
James Duong Stephen Alan Smith 
Kate Anderson Thái Vũ Hương 
Keith Schulz & Partner Thanh Vũ 
Kent Pham Tăng Nguyệt Minh 
Lâm Quỳnh Anh Thủy Võ 
Lê Hà Mỹ Trâm & gia đình Trúc 
Lê Hữu Lực Tom Doan 
Linh Nguyễn Tran Giang Truc Linh 
Lý Trần Lâm Thanh 
Mai Thị Nguyệt Ánh Van Ly 
Megan Francis Vũ Thái Thị Hiền 
Michael Beckman  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

3. Tình nguyện viên 

HĐQT và Ban Cố Vấn của LIN: 
Betsye Moon Park 
Carey Zesiger 
Dana R. H. Đoàn 
Đoàn Mạnh Khâm 
Hà Xuân Trừng 
Lâm Quỳnh Anh 
Lê Hà Mỹ Trâm 
Lê Thị Băng Tâm 
Mark Sidel 
Ngô Quỳnh Như 
Nguyễn Khánh Dung 
Nguyễn Trần Hoàng Anh  
P. Eli Angel Mazur 
Trần Phương Anh 
Trần Thị Thanh Hương 
 

 

 

Ác Hùng 
Ca sĩ Trọng Khương 
Ca sĩ Hùng Cường 
Cao Hoàng Tường Vi 
Christina  Ameln 
Cody Gleason 
Đinh Hoàng Minh Ngọc 
Đỗ Thị Thu Hà 
Đoàn Bảo Châu 
Florence Bacin 
Hoa hậu Thùy Dung 
Hoa hậu Trương Thị May 
Huỳnh Đặng Thành Phương 
Lê Trọng Nghĩa 
Lý Hồng Trân 
Nguyễn Anh Tình 
Nguyễn Huy Hoàng 
Nguyễn Thanh Sơn 
Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Nguyễn Thị Phương Thảo 
Nguyễn Thị Thu Hiền 
Nguyễn Trân Minh Nguyệt 
Nghệ sĩ Đinh Tiến Đạt 
Phạm Công Thành Nam 
Phạm Tấn Trung 
Phan Trần Hà Thủy 
Phương Thủy 
Tạ Ngọc Luân 
Tăng Nguyệt Minh 
Trần Phạm Ngọc Diệp 
Trần Quang Duy 
Trần Thị Diễm 
Trần Thị Dung 
Trần Vũ Quý Ngọc 
Vũ 

 
 


