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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI THIỆN NGUYỆN CỦA 09 DOANH NGHIỆP 
ĐÍNH KÈM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ III (2017-2021) 
 
 Trong hơn 05 năm qua, các Tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản hội viên Hiệp hội 
đã rất tích cực và tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện như xây dựng nhà 
tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ các hoạt động của các đơn vị quân đội 
(hải quân, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển), công an (lực lượng PCCC) và hỗ trợ chính 
quyền các địa phương chăm lo các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, bị thiên tai bão lũ 
với tổng giá trị lên đến hơn 500 tỷ đồng.  
 Trong gần 03 năm phòng chống đại dịch CoViD-19, các Tập đoàn và doanh nghiệp 
bất động sản đã tham gia lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và hỗ trợ tài chính, lương 
thực, thực phẩm, vaccine, thuốc chữa bệnh với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng, điển 
hình như Vingroup, Nam Long, Hưng Thịnh, Novaland, Phúc Khang, Hòa Bình, Lê Thành, 
CT Group, Sơn Kim Land, Phú Long, Vietcomreal, Sài Gòn Res…     
 Để tổng kết hoạt động xã hội thiện nguyện của các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội 
trong nhiệm kỳ III (2016-2021), Hiệp hội đã đề nghị các doanh nghiệp báo cáo, nhưng đến 
nay Hiệp hội mới chỉ nhận được báo cáo kết quả công tác xã hội thiện nguyện của 09 
doanh nghiệp như sau: 

1/- Công ty Cổ phần Kiến Á: 
- Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống 

dịch CoViD-19: 
Tiền mặt: 2 tỷ đồng 
Hiện vật: 01 máy thở 
- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 

cho các địa phương trong cả nước, trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 
Góp kinh phí cho các hoạt động từ thiện khác (học bổng, quỹ người nghèo, xây nhà ở 

Hà Giang, áo phao cho ngư dân miền Trung…). 
Tổng số tiền: 10 tỷ đồng 
2/- Công ty Cổ phần Tập đoàn Tecco: 
Tổng giá trị thực hiện các hoạt động xã hội - thiện nguyện bằng tiền: 60,8 tỷ đồng. 
- Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống 

dịch CoViD-19: 
Bằng tiền mặt: 500.000.000 đồng. 
Bằng hiện vật: 10 container trang bị đầy đủ máy lạnh, bàn ghế, giường nghỉ… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 
cho các địa phương trong cả nước: 

Số lượng căn nhà: xây 04 trường học mới và 01 trung tâm ngoại ngữ, xây mới 02 đình 
và 01 chùa.  

Trị giá bằng tiền: 60,3 tỷ đồng. 
3/- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh: 
Tổng số tiền Tập đoàn Hưng Thịnh tham gia tài trợ từ năm 2017 - 2021 

 

STT Các hoạt động Số tiền tài trợ 
(VNĐ) 

1 Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu 
phòng chống dịch Covid-19 201,194,140,000 

2 Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, 
nhà đại đoàn kết cho các địa phương trong cả nước 35,450,000,000 

3 
Cứu trợ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn và các hoạt 
động khác như ủng hộ người nghèo, tài trợ phát triển trẻ em 
Việt Nam 

54,275,000,000 

4 
Các hoạt động phát triển du lịch địa phương, tài trợ các hoạt 
động thể thao và phát triển bóng đá Việt Nam và các hoạt động 
khác 

562,885,200,000 

 TỔNG CỘNG 853,804,340,000 
(Bằng chữ: Tám trăm năm mươi ba tỷ, tám trăm lẻ bốn triệu, ba trăm bốn mươi ngàn đồng) 

- Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống 
dịch CoViD-19: 

TỔNG KINH PHÍ: 201.194.140.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ một tỷ, một trăm chín mươi 
bốn triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) 

 
a. Bằng tiền mặt: 97.795.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi 

lăm triệu đồng) 

Ngày Nội dung Kinh phí 
(VNĐ) 

17/03/2020 Ủng hộ 5 tỷ đồng trao Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam 5,000,000,000 

20/03/2020 Ủng hộ 500 triệu đồng trao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
TP.HCM  500,000,000 

31/03/2020 Ủng hộ 1 tỷ đồng trao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. 
HCM và Hà Nội 1,000,000,000 

22/07/2020 Đồng hành cùng UBND Quận 3, TP.HCM hỗ trợ cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19 320,000,000 

06/08/2020 Trao tặng 500 triệu đồng cho đoàn y, bác sĩ Bình Định chi viện TP. 
Đà Nẵng chống dịch Covid-19 500,000,000 

06/08/2020 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp sức TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam 
phòng chống dịch Covid-19 5,000,000,000 

11/09/2020 Đồng hành cùng báo Vietnamnet ủng hộ bộ đội biên phòng Tỉnh 
Quảng Trị chống dịch 60,000,000 
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22/09/2020 Hỗ trợ kinh phí mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư phục vụ công tác 
xét nghiệm Covid-19 cho Viện Pasteur Nha Trang 600,000,000 

09/10/2020 Trao tặng 10 tỷ đồng cho Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng nhằm hỗ 
trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 10,000,000,000 

04/12/2020 Trao tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM hỗ 
trợ phòng, chống dịch Covid-19 2,000,000,000 

16/05/2021 Hỗ trợ bộ đội biên phòng tuyến biên giới Tây Nam phòng chống 
dịch Covid-19 1,000,000,000 

27/05/2021 Trao tặng 5 tỷ đồng cho UB MTTQ tỉnh Lâm Đồng 5,000,000,000  

05/06/2021 Trao tặng 50 tỷ đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 
(Văn phòng Chính phủ) 50,000,000,000                   

28/06/2021 Ủng hộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phòng, chống Covid-
19 1,000,000,000              

22/07/2021 Tài trợ 500 triệu cho Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM giúp 
đỡ bà con Bình Định gặp khó khăn do dịch 500,000,000 

16/08/2021 Trao tặng 10 tỷ đồng đồng hành cùng chương trình trao tặng 1 triệu 
suất ăn cho người nghèo TP.HCM  10,000,000,000 

02/09/2021 Hỗ trợ Chương trình Nghiên cứu thuốc điều trị Covid-19 của BV 
Thống Nhất 1,000,000,000  

08/09/2021 Trao tặng dụng cụ học tập cho học sinh nghèo quận 10, TP.HCM 500,000,000  

08/09/2021 Trao tặng 1.000 phần thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho huyện 
Nhơn Trạch, Đồng Nai (phối hợp cùng STC) 750,000,000  

09/2021 Hỗ trợ phòng chống Covid tại các chung cư ở TP.HCM 195,000,000 

15/09/2021 Trao tặng 1 tỷ đồng cho BV Hùng Vương 1,000,000,000 

18/09/2021 Trao tặng đồ bảo hộ và xét nghiệm PCR hỗ trợ người dân Bình 
Định về quê 200,000,000  

23/09/2021 Trao tặng 1.400 phần thuốc hỗ trợ điều trị Covid cho huyện Nhơn 
Trạch, Đồng Nai (phối hợp cùng STC) 1,100,000,000 

19/10/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng trang thiết bị dạy học và dụng cụ 
học tập cho giáo viên, học sinh xã đảo Thạnh An  250,000,000  

26/11/2021 Tài trợ cuộc thi viết “Vượt qua Covid-19 – Đồng lòng chống dịch” 300,000,000 

11/2021 Hỗ trợ kinh phí cho Hội thanh niên khuyết tật TP.HCM tổ chức 
chương trình trao tặng quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 20,000,000 

 
b. Bằng hiện vật: 103.399.140.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ, ba trăm chín mươi 

chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng) 

Ngày Nội dung Kinh phí 
(VNĐ) 
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31/03/2020 Hỗ trợ 1.000 bộ đồ bảo hộ và 250.000 khẩu trang cho Bệnh viện 
Bệnh Nhiệt đới TP.HCM 1,500,000,000 

09/04/2020 Trao tặng máy chụp X-Quang trị giá 2,8 tỷ đồng cho Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới TP.HCM 2,800,000,000 

15/04/2020 Trao tặng 10 tấn gạo cùng các thiết bị y tế trị giá 1 tỷ đồng cho Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định 1,000,000,000 

15/04/2020 Trao tặng thiết bị y tế (100.000 khẩu trang, 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế) 
trị giá 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT 1,000,000,000 

22/04/2020 Trao tặng thiết bị y tế (100.000 khẩu trang và 3.000 trang phục 
phòng hộ y tế) cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 1,000,000,000 

23/04/2020 Trao tặng 100.000 khẩu trang và 3.000 trang phục phòng hộ y tế cho 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 1,000,000,000 

29/04/2020 Trao tặng thiết bị y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên 1,000,000,000 

13/08/2020 Trao tặng hệ thống máy xét nghiệm tự động QIASYMPHONY cho 
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Khánh Hòa 4,600,000,000 

28/08/2020 Trao tặng thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 
Dương 2,000,000,000 

17/02/2021 Trao tặng hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 tự động trị giá gần 5,3 
tỷ đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM 

                            
5,300,000,000  

 

23/04/2021 

Trao tặng 75 máy monitor, 5.000 giường bệnh, 200 máy thở, 5.000 
bộ kit test nhanh Covid-19 cho TP. Thủ Đức, xe cứu thương, ủng hộ 
siêu thị 0 đồng, trao tặng TT Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, 
10.000 bộ kit test nhanh cho Q.3, Q.10, 10 máy thở và 5.000 bộ đồ 
bảo hộ cho Q. Bình Tân, đồ bảo hộ và khẩu trang y tế cho MTTQ 
Thành phố, 10.000 phần quà tặng người dân khó khăn, 10 máy thở 
oxy dòng cao cho Q.3, khẩu trang y tế và đồ bảo hộ cho BV 115 

45,101,000,000 

30/06/2021 Trao tặng 8.000 khẩu trang 3M và hơn 2.000 bộ trang phục phòng 
hộ y tế cho Thị xã Hoài Nhơn, Bình Định 500,000,000  

03/07/2021 Trao tặng 4.000 khay thử xét nghiệm cho tỉnh Phú Yên để phòng, 
chống Covid-19 540,000,000  

06/07/2021 Trao tặng 2.000 bộ kit test nhanh Covid cho Sở y tế tỉnh Lâm Đồng 1,083,000,000  

22/07/2021 Trao tặng 4 xe cứu thương, 20.000 bộ test nhanh Covid và trang 
thiết bị y tế cho tỉnh Bình Định 9,500,000,000  

28/07/2021 Trao tặng 25.000 bộ kit test nhanh cho tỉnh Bảo Lộc và tỉnh Lâm 
Đồng (Trong đó: Bảo Lộc 5.000 bộ, Lâm Đồng 20.000 bộ) 3,375,000,000  

28/07/2021 Trao tặng 5.000 bộ kit test nhanh cho UBND Huyện Nhơn Trạch, 
Đồng Nai  577,500,000  

02/08/2021 Trao 2 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh Covid cho Đồng 
Nai  2,695,000,000  
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03/08/2021 Trao tặng 10.000 bộ kit test nhanh Covid cho tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 1,155,000,000  

07/08/2021 Trao tặng 3 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh Covid cho 
Bình Dương  3,465,000,000  

10/08/2021 Trao tặng 5.000 bộ kit test nhanh covid cho TP. Vũng Tàu  577,500,000  

13/08/2021 Trao tặng 15.000 bộ kit test nhanh covid cho các địa phương của 
Lâm Đồng 1,732,500,000  

20/08/2021 Trao tặng 2.000 bộ kit test nhanh Covid cho huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa 260,000,000  

18/08/2021 Trao máy thở cho các Bệnh viện: Củ Chi (1 máy: 70 triệu), Tân Phú 
(2 máy: 140 triệu), Lê Văn Thịnh (2 máy: 140 triệu)  350,000,000 

31/08/2021 Trao tặng 12.300 khẩu trang cho Bệnh viện Gia Định 452,760,000  

31/08/2021 Trao tặng trang thiết bị và xe container cho Bệnh viện 115   1,272,200,000  

03/09/2021 Trao tặng trang thiết bị y tế (3.700 bộ kit xét nghiệm, 1.800 bộ đồ 
bảo hộ và 500.000 khẩu trang) cho CA tỉnh BR-VT 1,004,880,000 

15/09/2021 Trao tặng 150 tấn gạo cho tỉnh Đồng Nai 2,070,000,000 

20/09/2021 Trao tặng 1.000 gói an sinh xã hội và 5.000 bộ kit xét nghiệm nhanh 
SARS-CoV-2 cho TP. Bà Rịa 1,015,000,000 

20/09/2021 Trao tặng trang thiết bị y tế cho Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu 105,900,000  

25/09/2021 
Trao tặng thêm gói an sinh xã hội, xe cứu thương, trang thiết bị y tế 
cũng như thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 
cho các tỉnh Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu 

                            
2,320,900,000  

 

26/10/2021 Trao tặng thiết bị y tế cho tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai chống covid-
19 trong giai đoạn bình thường mới 2,500,000,000  

20/12/2021 Trao tặng 20 máy bơm tiêm điện hỗ trợ bệnh viện Hùng Vương 
chống dịch Covid-19 546,000,000 

 
- Đóng góp nhân lực: Tập đoàn Hưng Thịnh đã cử đại diện phối hợp với các tỉnh thành trực 

tiếp trao tặng các khoản tài trợ trên. 

- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 
cho các địa phương trong cả nước: 

- Số lượng căn nhà: 697 căn 
- Trị giá bằng tiền: 35.450.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, bốn trăm năm mươi 

triệu đồng) 
 

Ngày Địa phương Nội dung Kinh phí 
(VNĐ) 

22/08/2018 
Huyện Hoài Ân, Hoài 
Nhơn, Phú Mỹ và TP. 
Quy Nhơn 

Trao tặng 40 căn nhà tình nghĩa trị giá 2 
tỷ đồng cho các gia đình khó khăn tại 
Bình Định 

2,000,000,000 
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18/10/2018 TP.HCM 
Trao tặng 2,5 tỷ đồng cho Quỹ Vì người 
nghèo TP.HCM để xây 50 căn nhà tình 
nghĩa tại TP.HCM 

2,500,000,000 

22/11/2018 Vĩnh Long Hỗ trợ 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà 
tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 2,500,000,000 

22/11/2018 Bà Rịa – Vũng Tàu 
Ủng hộ 3 tỷ đồng xây dựng 50 căn nhà 
đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn 
thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

3,000,000,000 

10/12/2018 Quỹ từ thiện Ngôi nhà 
mơ ước - Vietnamnet 

Trao tặng 350 triệu đồng làm kinh phí 
xây dựng 5 căn nhà cho các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn 

350,000,000 

16/12/2018 
Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa 

Tài trợ 25 tỷ đồng xây dựng 500 căn nhà 
cho các gia đình khó khăn tại 5 tỉnh 
miền Trung 

25,000,000,000 

08/05/2019 Vĩnh Long 
Tài trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 căn 
nhà tình nghĩa tại tỉnh Vĩnh Long bị sập 
hoàn toàn do gió lốc 

100,000,000 

 

- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 
 
TỔNG GIÁ TRỊ BẰNG TIỀN MẶT: 54.275.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, 

hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng). 

Ngày Địa phương/Tổ chức Nội dung Kinh phí 
(VNĐ) 

Từ 
20/12/2016 

– 
23/01/2017 

Phòng Giáo dục & Đào 
tạo các tỉnh Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa 

Trao tặng 3 triệu cuốn vở với tổng kinh phí 9 
tỷ đồng cho học sinh vùng lũ 9,000,000,000 

15/01/2017 Huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

Trao tặng gần 1.500 phần quà, trị giá 525 
triệu đồng cho bà con nghèo trong chương 
trình “Xuân yêu thương sẻ chia hạnh phúc” 

525,000,000 

14/01/2017 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 
Nam 

Trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam 1,000,000,000 

19/01/2017 Quỹ Vì người nghèo 
tỉnh Bình Định 

Ủng hộ 100 triệu đồng cho quỹ “Vì người 
nghèo tỉnh Bình Định”  100,000,000 

05/09/2017 Huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

Khám bệnh, phát thuốc cho hơn 1.000 người 
nghèo ở Hoài Nhơn. Trị giá 300 triệu đồng 300,000,000 

16/10/2017 
Thanh Hóa, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Ninh Bình, 
Hòa Bình, Sơn La 

Ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại 
các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 1,000,000,000 

25/10/2017 Đồng Tháp, Tiền Giang, 
Long An 

Tài trợ 10 tỷ đồng xây cầu tình nghĩa cho 2 
tỉnh vùng Đồng Tháp Mười 10,000,000,000 
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07/11/2017 Bình Định, Khánh Hòa 
Ủng hộ 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại 
do cơn bão số 12 tại Bình Định và Khánh 
Hòa 

4,000,000,000 

27/01/2018 
Huyện Hoài Nhơn, 
huyện Tuy Phước (Bình 
Định) 

Trao tặng gần 1.200 phần quà cho người 
nghèo, trị giá 600 triệu đồng trong chương 
trình Xuân yêu thương 2018 

1,000,000,000 

27/01/2018 
Huyện Hoài Nhơn, 
huyện Tuy Phước (Bình 
Định) 

Trao tặng gần 1.200 phần quà cho người 
nghèo, trị giá 600 triệu đồng trong chương 
trình Xuân yêu thương 2018 

600,000,000 

27/01/2018 Huyện Hoài Nhơn (Bình 
Định) 

Tài trợ 1 tỷ đồng trùng tu, sửa chữa 7 nghĩa 
trang liệt sỹ và 3 công trình di tích lịch sử 1,000,000,000 

05/03/2018 Quỹ Vì người nghèo 
tỉnh Bình Định 

Ủng hộ 1,4 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo 
tỉnh Bình Định”  1,400,000,000  

19/11/2018 Khánh Hòa Trao tặng 750 triệu đồng cho người dân vùng 
lũ tỉnh Khánh Hòa 750,000,000  

29/11/2018 TP.HCM 
Ủng hộ 200 triệu đồng cho các hoạt động 
chăm lo tết cho người nghèo nhân dịp 
Xuân Kỷ Hợi 2019 

200,000,000 

22/01/2019 Bình Định, Khánh Hòa 
Trao tặng hơn 1.500 phần quà với tổng giá trị 
gần 1,2 tỷ đồng cho bà con gia đình chính 
sách 

1,200,000,000  

17/01/2019 Hội Nông dân TP.HCM 

Trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Tết làm 
điều hay 2019 để giúp bà con nông dân an 
tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát 
nghèo bền vững 

500,000,000 

08/02/2019 Bình Định Ủng hộ 200 triệu đồng gửi đến người dân và 
học sinh nghèo tỉnh Bình Định 200,000,000 

02/03/2019 Quỹ Vì người nghèo 
tỉnh Bình Định 

Đấu giá thành công 4 bức tranh với tổng trị 
giá gần 700 triệu đồng để gây quỹ “Vì người 
nghèo tỉnh Bình Định”  

700,000,000 

18/09/2021 Hội đồng hương Bình 
Định tại TP.HCM 

Trao tặng 200 triệu đồng để hỗ trợ mua đồ 
bảo hộ và xét nghiệm PCR cho bà con Bình 
Định trước khi khởi hành về quê 

200,000,000  

24/10/2019 MTTQ Việt Nam 
TP.HCM 

Trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo 
TP.HCM 1,000,000,000  

01/11/2019 

Công ty CP Môi 
trường Đô thị Quy 
Nhơn và Công ty CP 
Công viên Cây xanh và 
Chiếu sáng đô thị Quy 
Nhơn  

Hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng cho công nhân tham 
gia khắc phục hậu quả mưa bão số 5 1,100,000,000  



8 
 

11/11/2019 Bình Định 
Ủng hộ 1 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với người 
dân vùng bão Bình Định thông qua Báo 
Thanh Niên 

1,000,000,000 

14/11/2019 

Quỹ Doanh nhân vì 
cộng đồng - Hiệp hội 
Doanh nghiệp 
TP.HCM 

Dành 500 triệu đồng ủng hộ các hoạt động 
chăm lo cho người nghèo Tết 2019 500,000,000 

15/01/2020 Bình Định, Khánh Hòa 
Trao tặng hơn 2.500 phần quà “Xuân yêu 
thương”, tổng giá trị gần 2 tỷ đồng cho bà 
con khó khăn 

        
2,000,000,000  

19/02/2020 Gia Lai Giải cứu 30 tấn dưa hấu hỗ trợ bà con nông 
dân 150,000,000  

21/09/2020 

Viện dưỡng lão nghệ sĩ 
(Quận 8, TP.HCM), 
Chùa Nghệ sĩ (Quận 
Gò Vấp, TP.HCM) 

Tặng quà và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất 
cho các nghệ sĩ lớn tuổi, viện dưỡng lão và 
chùa nghệ sĩ tại TP.HCM, trị giá 400 triệu 
đồng 

 400,000,000 

19/10/2020 Đồng bào miền Trung 
Tập thể CBNV Tập đoàn Hưng Thịnh quyên 
góp ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng cho đồng bào 
vùng lũ miền Trung 

1,300,000,000  

21/10/2020 MTTQ Việt Nam 
TP.HCM 

Trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người 
nghèo TP.HCM  500,000,000  

23/10/2020 

Quảng Trị, Quảng 
Bình, Thừa Thiên – 
Huế, Hà Tĩnh, Quãng 
Nam 

Ủng hộ 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ 
miền Trung 4,000,000,000  

30/10/2020 Bình Định Ủng hộ 1,5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt 
hại do bão số 9 tại Bình Định 1,500,000,000  

03/11/2020 Quảng Nam, Quảng 
Ngãi 

Ủng hộ 3 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại 
do bão số 9 tại Quảng Nam và Quảng Ngãi 3,000,000,000 

06/11/2020 Quỹ Doanh nhân vì 
cộng đồng 

Ủng hộ đồng bào miền Trung 500 triệu đồng 
khắc phục hậu quả bão lũ 500,000,000  

25/12/2020 Quỹ Vì người nghèo 
tỉnh Bình Định 

Ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định 
1 tỷ đồng 1,000,000,000  

19/01/2021 

Quỹ Doanh nhân vì 
cộng đồng - Hiệp hội 
Doanh nghiệp 
TP.HCM 

Hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện các hoạt 
động chăm lo cho người nghèo Tết 2021 200,000,000  

22/01/2021 Viện dưỡng lão nghệ sĩ 
TP.HCM 

Tài trợ hơn 800 triệu đồng góp phần hoàn 
thành công trình cải tạo Viện dưỡng lão nghệ 
sỹ TP.HCM 

800,000,000 

30/01 – 
02/02/2021 Bình Định, Khánh Hòa Trao hơn 1.200 phần quà Xuân yêu thương, 

trị giá gần 800 triệu đồng cho bà con nghèo 800,00,000,000 

20/12/2021 Quỹ Vì người nghèo 
TP.HCM 

Ủng hộ 2 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo 
TP.HCM  2,000,000,000 



9 
 

- Các hoạt động phát triển du lịch địa phương, tài trợ các hoạt động thể thao và phát triển 
bóng đá việt nam và các hoạt động khác 

 
TỔNG TRỊ GIÁ BẰNG TIỀN: 562.885.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi 

hai triệu, tám trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng) 

Ngày Địa phương/Tổ chức Nội dung Kinh phí 
(VNĐ) 

19/01/2017 Hội đồng hương tỉnh 
Bình Định tại TP.HCM 

Tài trợ kim cương ngày hội Người Bình Định 
lần thứ IV – 2017 với kinh phí 500 triệu đồng 500,000,000  

19/04/2017 Đoàn Luật sư TP.HCM 
Tài trợ 250 triệu đồng cho Giải quần vợt 
Đoàn luật sư TP.HCM mở rộng lần thứ 16 – 
2017 – Cúp Hưng Thịnh 

250,000,000  

09/05/2017 Liên đoàn quần vợt 
TP.HCM 

Tài trợ Giải Tennis vô địch đồng đội CLB 
hội nhóm toàn thành Cúp Hưng Thịnh lần II - 
2017 

 500,000,000 

10/06/2017 Khánh Hòa Tài trợ 1 tỷ đồng cho Festival biển Nha 
Trang – Khánh Hòa 2017 1,000,000,000 

05/10/2017 
TP.HCM, Cam Ranh 
(Khánh Hòa), Bình 
Định 

Tổ chức chuỗi chương trình Vui hội trăng 
rằm cho gần 2.000 em thiếu nhi 200,000,000  

11/10/2017 Bình Định Tài trợ 1 tỷ đồng cho chương trình Đêm võ 
đài Bình Định trong 2 năm 2018 và 2019 1,000,000,000  

24/10/2017 Liên đoàn Quần vợt 
Việt Nam  

Tài trợ 2 tỷ đồng cho Giải Quần vợt quốc tế 
Hưng Thịnh Vietnam Open 2017 2,000,000,000 

26/01/2018 
Liên đoàn bóng đá Việt 
Nam, Đội tuyển U23 
Việt Nam 

Tài trợ 6 tỷ đồng cho Liên đoàn bóng đá Việt 
Nam và Đội tuyển U23 Việt Nam 6,000,000,000 

27/01/2018 Đội tuyển U23 Việt 
Nam 

Thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Đội tuyển U23 
Việt Nam sau trận chung kết Giải bóng đá 
U23 Châu Á 2018 

1,000,000,000  

05/03/2018 Hội đồng hương tỉnh 
Bình Định tại TP.HCM 

Tài trợ kim cương ngày hội Người Bình Định 
lần thứ V – 2018 với kinh phí 500 triệu đồng.  
 

                 
500,000,000  

 

16/04/2018 Liên đoàn quần vợt 
TP.HCM 

Tài trợ độc quyền Giải Tennis Cúp Hưng 
Thịnh Lần V - 2018  200,000,000 

06/04/2018 TP.HCM, Vũng Tàu Trao tặng gần 6.000 bình chữa cháy cho cư 
dân, trị giá 3 tỷ đồng 3,000,000,000  

19/05/2018 Đoàn Luật sư TP.HCM 
Tài trợ 250 triệu đồng cho Giải quần vợt 
Đoàn luật sư TP.HCM mở rộng lần thứ 17 – 
2018 – Cúp Hưng Thịnh 

250,000,000  

01/09/2018 Bà Rịa – Vũng Tàu Tài trợ 1 tỷ đồng cho Festival Biển Bà Rịa – 
Vũng Tàu 2018 1,000,000,000  

08/09/2018 TP.HCM Tài trợ cho giải Tennis quận Tân Phú 2018 200,000,000  
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24/09/2018 TP.HCM, Cam Ranh 
(Khánh Hòa) 

Tổ chức chuỗi chương trình Vui hội trăng 
rằm 2018 cho các em thiếu nhi 200,000,000  

01/10/2018 Liên đoàn quần vợt 
TP.HCM 

Tài trợ Giải quần vợt VTF – Pro Tour 4 – 
Hưng Thịnh Cúp 2018 300,000,000  

17/11/2018 Đoàn thể thao TP.HCM 
Tài trợ 500 triệu đồng cho đoàn thể thao 
TP.HCM tham dự đại hội thể thao toàn quốc 
lần VIII/2018 

                 
500,000,000  

22/01/2019 Huyện Hoài Nhơn 
(Bình Định) 

Tài trợ 45 triệu đồng để tổ chức các hoạt 
động văn nghệ và thể thao chào mừng Xuân 
Kỷ Hợi 2019 cho xã Hoài Hảo 

45,000,000  

02/03/2019 Hội đồng hương tỉnh 
Bình Định tại TP.HCM 

Tài trợ vàng ngày hội Người Bình Định lần 
thứ VI – 2019 với kinh phí 500 triệu đồng. 500,000,000  

14/03/2019 
Đội tuyển bóng đá Việt 
Nam, Huấn luyện viên 
Park Hang-Seo 

Thưởng nóng 2,5 tỷ đồng cho đội tuyển Việt 
Nam trước thềm vòng loại U23 châu Á 2,500,000,000  

18/04/2019 Liên đoàn quần vợt 
TP.HCM 

Đồng hành cùng Giải Quần vợt Vô địch 
đồng đội các CLB & Hội nhóm toàn thành 
lần III/2019 – Tranh Cúp Hưng Thịnh 

 500,000,000 

11/05/2019 Khánh Hòa Tài trợ 2 tỷ đồng cho Festival biển Nha 
Trang – Khánh Hòa 2019 2,000,000,000  

18/05/2019 Đoàn Luật sư 
TP.HCM 

Đồng hành cùng Giải quần vợt Đoàn Luật 
sư TP.HCM mở rộng lần thứ XVIII – Cúp 
Hưng Thịnh 2019 

500,000,000  

02/08/2019 Bà Rịa – Vũng Tàu, 
Khánh Hòa 

Tài trợ 28,5 tỷ đồng cho chương trình biển 
đảo tại 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 
Khánh Hòa 

       
28,500,000,000 

13/09/2019 TP.HCM, Cam Ranh 
(Khánh Hòa) 

Tổ chức chuỗi chương trình Vui hội trăng 
rằm cho gần 3.000 em thiếu nhi 300,000,000  

11/10/2019 Đội tuyển bóng đá Việt 
Nam 

Thưởng nóng tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng, 
thưởng Quang Hải 200 triệu đồng sau trận 
thắng Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 

200,000,000 

02/11/2019 TP.HCM Đồng hành cùng giải quần vợt Bách Khoa 
mở rộng – Cúp Hưng Thịnh 2019 500,000,000  

12/11/2019 Liên đoàn Bóng đá 
Việt Nam 

Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho HLV trưởng 
và các chuyên gia của bóng đá Việt Nam 
trong 3 năm 2020 - 2023 

41,637,500,000 
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11/12/2019 

HLV Park, Ban huấn 
luyện và Đội tuyển 
U22 Việt Nam, Ban 
huấn luyện và Đội 
tuyển nữ Việt Nam, Sở 
Văn hóa & thể thao 
TP.HCM  

Hơn 3 tỷ đồng tiền thưởng cho Đoàn Thể 
thao Việt Nam sau SEA Games 30  3,000,000,000  

12/2019 Liên đoàn Bóng đá Việt 
Nam 

Hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển bóng đá nữ 
Quốc gia và phát triển đội tuyển nữ trẻ hướng 
tới World Cup trong 5 năm 2020-2024 

100,000,000,000 

17/12/2019 Học bổng “Nâng bước 
thủ khoa” 

Hỗ trợ trao học bổng cho các thủ khoa tiêu 
biểu khu vực phía Nam 850,000,000  

23/12/2019 Thể thao TP.HCM, 
Thể thao Bình Định  

Trao thưởng 600 triệu đồng cho đoàn vận 
động viên TP.HCM và Bình Định đạt thành 
tích cao tại SEA Games 30 

600,000,000  

08/01/2020 Giải Mai Vàng Tài trợ 500 triệu đồng cho lễ trao giải Mai 
Vàng lần thứ 25       500,000,000 

13/09/2019 TP.HCM, Cam Ranh 
(Khánh Hòa) 

Tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho 
trẻ em với gần 600 triệu đồng 600,000,000 

01/10/2020 

Xã Cam Hải Đông 
(huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa), Phường 
Đông Hòa (TP. Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương) 

Trao tặng 1.400 phần quà trung thu cho các 
em thiếu nhi  140,000,000  

23/10/2020 Công an TP.HCM 
Trao tặng gói trang thiết bị PCCC và cứu 
nạn, cứu hộ trị giá 22,1 tỷ đồng cho Công an 
TP.HCM 

22,100,000,000  

28/11/2020 TP.HCM Đồng hành cùng giải quần vợt Bách Khoa 
mở rộng lần 2 – Cúp Hưng Thịnh 2020 500,000,000  

30/11/2020 TP.HCM Trao tặng 500 suất học bơi cho trẻ em nghèo 
tại TP.HCM      250,000,000 

25/12/2020 CLB Bóng đá 
TopenLand Bình Định 

Tài trợ 300 tỷ cho CLB bóng đá TopenLand 
Bình Định trong 3 mùa giải V-League 2021 - 
2023 

300,000,000,000  

15/06/2021 Đội tuyển Việt Nam 
Thưởng 2 tỷ đồng cho Đội tuyển Việt Nam vì 
thành tích xuất sắc tại vòng loại World Cup 
2022 

2,000,000,000 

07/10/2021 AFC Đối tác tài trợ toàn cầu vòng loại thứ 3 World 
Cup 2022 khu vực châu Á 35,526,700,000  

25/12/2021 Quốc Cơ, Quốc Nghiệp 
Thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Quốc Cơ, Quốc 
Nghiệp sau màn lập kỷ lục Guinness chồng 
đầu đi 100 bậc thang tại Tây Ban Nha 

1,000,000,000  

4/- Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land): 
Tổng trị giá thực hiện các hoạt động xã hội - thiện nguyện bằng tiền: 9,645,420,000 
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(chưa bao gồm 2 tỷ trong chương trình xây sửa nhà cho hộ nghèo tỉnh Đồng Tháp) bao 
gồm: 

- Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống 
dịch CoViD-19: 

Bằng tiền mặt: 

Tên địa phương Thời điểm Hoạt đông xã hội thiện nguyện Số tiền 

Sở du lịch TPHCM 01/2021 
Chương trình 100.000 phiếu quà tặng 
du lịch cho lực lượng tuyến đầu phòng 
chống dịch Covid-19 

5,000,000,000 

Trường đại học Sài 
Gòn 07/2021 Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn do Covid 100,000,000 

Hội người Hàn 
Quốc tại TPHCM  03/2020 

Quyên góp cho người Hàn Quốc tại 
một số địa điểm phong tỏa do Covid 
tại TP.HCM 

50,000,000 

Tổng cộng 5,150,000,000 

 
 Bằng hiện vật: 

Tên địa phương Thời điểm Hoạt đông xã hội thiện nguyện 

Bệnh viện hồi sức 
Covid-19 ở Quận 9, Tp. 
HCM 
 

07/2021 
Quyên góp 1000 phần ăn cho các y bác sĩ, nhân 
viên y tế, tình nguyện viên của Bệnh viện hồi 
sức Covid-19 ở Quận 9, Tp. HCM 

 
 Đóng góp nhân lực:  
- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 

cho các địa phương trong cả nước: 
Số lượng căn nhà:  

Tên địa phương Thời điểm Hoạt đông xã hội thiện nguyện 

Xã Hưng Thạnh, huyện 
Tháp Mười, tỉnh Đồng 
Tháp  

10/2020 Xây mới nhà cho 8 hộ dân, sửa lại nhà cho 5 hộ 
dân, và xây dựng nhà vệ sinh cho 13 hộ dân. 

 
Trị giá bằng tiền: 2,000,000,000 
- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 

Tên địa phương Thời điểm Hoạt đông xã hội thiện nguyện Số tiền 

Quảng Nam, Quảng 
Ngãi 02/2021 Trao 20 suất học bổng cho các em học 

sinh nghèo sau mùa lũ tại 4 huyện 
2,000,000,000 
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Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà 
My và Bắc Trà My 
Trao 33 học bổng cho học sinh hoàn 
cảnh khó khăn và sửa chữa trường tiểu 
học Hạnh Thịnh ở xã Hành Thịnh 

Qũy Vừ A Dính 04/2021 Trao học bổng cho các em học sinh 
khó khăn 200,000,000 

Qũy Vừ A Dính 11/2020 

Trao học bổng các em học sinh, sinh 
viên dân tộc thiểu số ở miền núi và hải 
đảo, con em bộ đội hải quân, cảnh sát 
biển, kiểm ngư, bộ đội biên phòng. 

100,000,000 

Miền Trung 10/2020 Giúp đỡ gia đình khó khăn vì lũ lụt 100,000,000 

Miền Trung 10/2020 Giúp đỡ gia đình khó khăn vì lũ lụt 
thông qua Mặt Trân Tổ Quốc 1,000,000,000 

Miền Trung 10/2020 Giúp đỡ gia đình khó khăn vì lũ lụt 
thông qua báo Phụ Nữ 50,000,000 

Gia Lai 09/2020 

Chương trình trao 300-500 phần quà 
gồm sách vỡ, áo quần, xe đạp cho các 
em học sinh cấp 1-2-3 tại 5 trường 
nghèo nhất thuộc những huyện miền 
núi tỉnh Gia Lai. 

50,000,000 

Thanh Hóa 08/2020 
Chương trình trao tặng xe đạp cho học 
sinh nghèo học giỏi tại huyện Bá 
Thước 

200,000,000 

Đảo Nam Du, Kiên 
Giang 09/2019 Chương trình trao xe đạp và tập học 

sinh cho các em vùng nghèo khó 50,000,000 

TPHCM 09/2019 
Tài trợ cuộc thi thành phố tôi yêu do 
báo Thanh Niên và UBND TPHCM tổ 
chức 

200,000,000 

TPHCM 11/2019 Đấu giá cặp vé máy bay để gây quỹ 
Saigon Children’s Charity 395,420,000 

Qũy Vừ A Dính 12/2019 Trao thưởng bóng đá Nam và Nữ Việt 
Nam tại Seagame 30 100,000,000 

TPHCM 09/2019 Tài trợ chương trình Cựu Chiến Binh 50,000,000 

Tổng cộng 4,495,420,000 

 
5/- Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố: 
Tổng giá trị thực hiện các hoạt động xã hội - thiện nguyện với số tiền 88.879.700.000 

đồng. (Tám mươi bảy tỷ, hai trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm ngàn đồng). 

- Hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch CoViD-19: 
Tổng số tiền + hiện vật đóng góp trị giá 42,896.700.000 đồng. 
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- Tiền mặt: Ủng hộ chương trình “Chung tay đưa Vaccine Covid-19 về Việt Nam”: 15 
tỷ đồng: ủng hộ Mặt trận Tổ quốc TP.HCM 5 tỷ, Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội 5 tỷ, Bộ tư 
lệnh Quân khu 7 5 tỷ) 

- Hiện vật:  
Hỗ trợ trang thiết bị y tế cho đơn vị Quân khu 7: 3 tỷ đồng. 
Trao tặng máy xét nghiệm sinh học phân tử thời gian thực (PCR) giúp xét nghiệm 

nhanh virus Corona trong vòng 24h cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, trị giá 2,9 tỷ đồng. 
Trao tặng 9 máy tạo oxy lưu lượng cao Comen NF5 và 9 máy trợ thở Micomme ST-

30F cho sở Y tế Đồng Nai: trị giá 963 triệu đồng. 
Tặng 50 tấn gạo cho huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai trị giá 600 triệu đồng. 
Trao tặng 10.000 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 tại 10 tỉnh thành trên cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Bình Dương, Long An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… tại chương trình “Lồng đèn 
thắp sáng ước mơ” trị giá 1,5 tỷ đồng. 

Ủng hộ chương trình “Chương trình 100.000 phần quà” do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ 
Chí Minh phát động trị giá 2 tỷ đồng. 

Trao tặng các thiết bị y tế trị cho tỉnh Kiên Giang trị giá 3 tỷ đồng. 
Trao tặng gói thiết bị y tế cho Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh trị 

giá 3 tỷ đồng. 
Trao tặng 400 bộ đồ bảo hộ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trị giá 63,8 triệu 

đồng. 
Trao tặng NBND tỉnh Kiên Giang và Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang: 5.000 bộ kit 

test xét nghiệm và 100.000 đôi găng tay y tế trị giá 1,578 tỷ đồng. 
Ủng hộ cho Đài truyền hình quân đội trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid với 

số tiền 1 tỷ đồng. 
Ủng hộ thành phố Phú Quốc (UBND xã Hàm Ninh, UBND xã Cửa Dương, UBND xã 

Cửa Thơm, Công an TP) 8.000 khẩu trang N95, 1.900 bộ đồ bảo hộ, 300 bộ kit test Covid: trị 
giá 232,2 triệu đồng. 

Trao tặng 200 bộ đồ bảo hộ cho Bệnh viện Thống Nhất trị giá 31,9 triệu đồng. 
Hỗ trợ Bệnh viện Hùng Vương lắp đặt thiết bị phòng mổ (phòng áp lực âm) với số tiền 

3 tỷ đồng. 
Ủng hộ 2.000 bộ kit test cho Trung tâm chỉ huy phòng chống bệnh tật huyện Châu 

Thành trị giá 226,8 triệu đồng. 
Ủng hộ 10.000 bộ kit test và 100.000 đôi găng tay y tế cho Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kiên Giang trị giá 1,3 tỷ đồng. 
Các ủng hộ khác cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND quận Gò Vấp, 

UBND Quận 2, UBND Quận 7, UBND huyện Hóc Môn và các đơn vị…trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. 

- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 
cho các địa phương trong cả nước: 

Tổng chi phí đóng góp là 26,3 tỷ đồng. Cụ thể như sau: 

- Các hoạt động từ thiện như: xây dựng nhà tình thương, xây cầu, hỗ trợ chăm lo cho 
người nghèo tại các tỉnh thành trên cả nước với số tiền là 10,7 tỷ đồng. 

- Tài trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại biên giới Việt Nam - Campuchia với số tiền 5 tỷ 
đồng. 

- Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 1 tỷ đồng. 
- Xây dựng hoàn thiện công trình Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại 

Bình Định với số tiền 3,8 tỷ đồng. 
- Ủng hộ xây 01 cây cầu tại tỉnh Kiên Giang trị giá 200 triệu đồng. 



15 
 

- Hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà tình thương tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với số tiền 100 
triệu đồng. 

- Tài trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tại thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên 
Giang với số tiền 500 triệu đồng. 

- Tài trợ xây nhà tình nghĩa của tỉnh Điện Biên với số tiền 5 tỷ đồng. 

- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 
Tổng số tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai, khó khăn là 8,373 tỷ đồng 

- Ủng hộ người dân gặp thiên tai, bão lụt ở: Khánh Hòa, Bình Định, tỉnh Hoà Bình số tiền 
330 triệu đồng. 

- Hỗ trợ người dân gặp thiên tai do lũ lụt tại các tỉnh miền Trung số tiền là 2 tỷ đồng. 
- Ủng hộ bệnh nhân nghèo mổ não tại bệnh viện 115 (em Trương Gia Cảnh) với số tiền 

20 triệu đồng. 
- Tài trợ y tế vì chất độc da cam tại Hòa Mỹ, Bình Lai với số tiền 3 tỷ đồng. 
- Tặng 25 thùng chứa nước sạch trị giá 55 triệu đồng tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến 

Tre. 
- Chăm lo Tết cho người nghèo: số tiền 568 triệu đồng. 
- Hỗ trợ cho nhiều hoạt động cộng đồng như: Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” 

của Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ xã hội tình thương quận Bình Thạnh; Quỹ vì người nghèo 
Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. 

- Tài trợ Giáo dục: 
Tổng số tiền đóng góp trị giá 9,810 tỷ đồng 

- Ủng hộ tài trợ Giáo dục cho học sinh nghèo, hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 
cả nước với số tiền 4,1 tỷ đồng. 

- Hỗ trợ quỹ giáo dục của UBND quận Bình Thạnh với số tiền 500 triệu đồng. 
- Hỗ trợ xây dựng trường học tại huyện Tháp Mười với số tiền 1 tỷ đồng. 
- Tài trợ Quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn cho Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên 

Việt Nam với số tiền 500 triệu đồng. 
- Xây dựng trường học cho trẻ em các khu vực nông thôn, huyện đảo, miền núi với số 

tiền hơn 2 tỷ đồng. 
- Trao tặng 65 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn Quận 3, và Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh  
- Trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh tại huyện Suối Nho, tỉnh Đồng Nai trị 

giá 50 triệu đồng. 
- Ngoài ra, Công ty đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động tài trợ giáo dục cho các đơn vị như: 

UBND phường Cát Lái, quận Bình Thanh, UBND quận 2, UBND quận Gò Vấp, UBND 
quận 1… với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. 

- Tài trợ các chương trình văn hóa, thể thao:  

Tổng số tiền đóng góp: 1,5 tỷ đồng. 
-     Các chương trình ca nhạc, nghệ thuật do báo Quân đội nhân dân, Liên đoàn Lao động, 

báo Thanh niên tổ chức: số tiền 500 triệu đồng 
- Tài trợ vở nhạc kịch thuần Việt lấy cảm hứng từ cuộc đời nữ thi sĩ Xuân Quỳnh tại Nhà 

hát lớn Hà Nội: số tiền 100 triệu đồng. 
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- Tài trợ Câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh -Giải V-League 4 năm liền 2018-
2021 với số tiền 400 triệu đồng. 

- Tài trợ giải bóng đá Futsal năm 2017-2018-2019: số tiền 300 triệu đồng. 
- Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA năm 2020 với số tiền 200 triệu đồng. 

6/- Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land):  
- Tổng trị giá thực hiện các hoạt động xã hội - thiện nguyện bằng tiền: 5.609.020.000 

đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng), bao gồm:  
- Hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch CoViD-19: 

Bằng tiền mặt: Năm 2021, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã tài trợ chi 
phí, học phí cho 25 trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 độ tuổi từ 6 tuổi cho đến 
khi các em đủ 18 tuổi tại TP.HCM, số tiền: 3.660.000.000 đồng. 

Bằng hiện vật: 

NĂM NỘI DUNG TÀI TRỢ ĐƠN VỊ NHẬN TÀI TRỢ CHI PHÍ TÀI TRỢ 
(VNĐ) 

2021 

Tài trợ 1 máy thở oxy 
(HFNC) cho Bệnh viện 
Đại Học Y Dược Tp. 
HCM 

Bệnh viện Đại Học Y Dược 
Tp. HCM 130.000.000 

Tài trợ 12 máy chụp hình 
phổi cho Bệnh viện 
Nguyễn Tri Phương 

Bệnh viện Nguyễn Tri 
Phương 300.000.000 

Tài trợ 2000 bộ test PCR 
xét nghiệm Covid 19 cho 
UBND tỉnh Lâm Đồng 

UBND tỉnh Lâm Đồng 200.000.000 

- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 
cho các địa phương trong cả nước và cứu trợ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 
NĂ
M NỘI DUNG TÀI TRỢ ĐƠN VỊ NHẬN TÀI TRỢ CHI PHÍ TÀI TRỢ 

(VNĐ) 

2017 

Ủng hộ đồng bào người 
dân Bình Định dựng lại 
nhà 

Tập đoàn TTC 29.250.000 

Hỗ trợ đồng bào nghèo 
Phú Yên đón Tết 

Hội Đồng hương tỉnh Phú 
Yên 150.000.000 

2018 Tài trợ Quỹ Chung tay Vì 
cộng đồng Quỹ Chung tay Vì cộng đồng 700.000.000 

2019 Tài trợ Quỹ Chung tay Vì 
cộng đồng Quỹ Chung tay Vì cộng đồng 400.000.000 

2020 Ủng hộ đồng bào lũ lụt 
miền Trung Tập đoàn TTC 24.000.000 

7/- Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn: 
Tổng giá trị thực hiện các hoạt động xã hội - thiện nguyện bằng tiền: 1.099.400.000 

đồng (Một tỷ không trăm chín mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng), bao gồm: 
Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch 

Covid-19: 
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- Bằng tiền mặt: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) (Quỹ mua Vaccin, Quỹ phòng 
chống Covid). 

- Đóng góp nhân lực: cử 05 nhân sự hỗ trợ tiêm vaccin phòng chống Covid-19 tại 
phường 21 và phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM thời điểm tháng 07/2021. 

Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn, chăm lo người nghèo, người khó 
khăn, các hoạt động thiện nguyện khác: 699.400.000 đồng. 

a. Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 110.400.000 đồng, bao gồm:  
- Năm 2017 ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Bình: 20.000.000 đồng. 
- Năm 2018 ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai TP.HCM: 79.200.000 đồng.  
- Năm 2020 hỗ trợ CBNV Tổng Công ty bị ảnh hưởng bão số 7, số 8: 11.200.000 đồng. 
b. Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, CBNV của Tổng 

Công ty: 350.000.000 đồng, gồm:  
- Năm 2017 chăm lo Tết cho người nghèo tại phường Bình An, quận 2, TP.HCM: 

33.000.000 đồng. 
- Chăm lo Tết cho người nghèo tại TP.HCM (phường Bình An, quận 2; phường Hiệp 

Bình Chánh, thành phố Thủ Đức; quận Bình Thạnh, phường An Phú Đông, quận 12):  

 Năm 2018: 110.000.000 đồng;  

 Năm 2019: 70.000.000 đồng;  

 Năm 2020: 66.000.000 đồng. 
- Năm 2021: chăm lo tại TP.HCM (phường Bình An, quận 2; phường Hiệp Bình Chánh, 

thành phố Thủ Đức, quận Bình Thạnh); tỉnh Bình Thuận: 71.000.000 đồng. 
c. Chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng phường 15, quận Bình Thạnh: 30.000.000 đồng:  
Cụ thể:  
- Năm 2019: 12.000.000 đồng; 
- Năm 2020: 12.000.000 đồng; 
- Năm 2021: 6.000.000 đồng. 
d. Các hoạt động xã hội, thiện nguyện khác: 159.000.000 đồng:  
Năm 2017, chăm lo đoàn viên quận Bình Thạnh khó khăn, khuyết tật: 20.000.000 đồng. 
Chăm lo đoàn viên khó khăn, khuyết tật, các công trình thanh niên, các chương trình kỳ 

nghỉ hồng, mùa hè xanh, Quỹ vì người nghèo quận Bình Thạnh…: 
- Năm 2018: 38.500.000 đồng;  
- Năm 2019: 38.500.000 đồng;  
- Năm 2020: 22.500.000 đồng;  
- Năm 2021: 39.500.000 đồng. 
e. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá tại xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang năm 2021: 50.000.000 đồng. 
8/- Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Vạn Xuân: 
Tổng trị giá thực hiện các hoạt động xã hội - thiện nguyện bằng tiền, bao gồm: 
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- Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống 
dịch CoViD-19: 

Bằng tiền mặt: 
Trao tặng hơn 2 tỷ đồng cho tỉnh Bình Dương (tháng 07/2021). 
Trao tặng 1 tỷ đồng phòng, chống dịch CoViD-19 cho tỉnh Bình Dương (19/08/2021). 
Trao tặng 1 tỷ đồng vào quỹ mua vaccine phòng chống CoVID-19 quận 12 (2021).  
Bằng hiện vật: 
Tặng 30.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. 
Tặng 1.000 phần quà bao gồm: gạo, rau xanh và nhu yếu phẩm tới người dân có hoàn 

cảnh khó khăn quận 12. 
Tặng 1.000 suất quà tặng nhu yếu phẩm đến người dân phường Phú Hòa, tỉnh Bình 

Dương. 
Tặng 43.000 chai dịch sát khuẩn, khẩu trang đến tuyến đầu chống dịch.  
Tháng 08/2021, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến cư dân chung cư Happy One Phú Hòa.  
Cùng với đó, Vạn Xuân Group đã phối hợp với Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban 

mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân và phường An Phú 
Đông, quận 12 trao tặng hàng ngàn phần quà là nhu yếu phẩm tới người dân có hoàn cảnh 
khó khăn, người dân trong các khu vực bị phong tỏa trong đợt dịch CoViD-19. 

Đóng góp bằng hiện vật: Không có. 
- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 

cho các địa phương trong cả nước: 
Số lượng căn nhà: 
Trị giá bằng tiền mặt: Đồng hành, hỗ trợ 60 triệu đồng tiền mặt xây dựng Nhà tình 

thương cho bà Tạ Thị Bảy (xã Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang).  
Tài trợ học đường và các hội: 
+ Năm 2021: Vạn Xuân Group trao tặng 40 bộ máy tính đến tỉnh Bình Dương hưởng 

ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Trao tặng đến Ủy ban nhân dân Quận 12 và 
Ủy ban nhâ dân huyện Hóc Môn, mỗi đơn vị 20 bộ máy tính.  

+ Năm 2022: Thăm hỏi và trao tặng nhu yếu phẩm giúp đỡ trẻ em tại Mái Ấm Hoa 
Hồng; Thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn phường 
Thạnh Lộc, quận 12; Phối hợp với Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM trao 
tặng 120 phần quà học sinh cấp 2 (xã Đông Hòa, cấp 3 xã Vĩnh kim, Châu Thành, Tiền 
Giang) trị giá 43 triệu đồng; Trao tặng 300 triệu đồng cùng Hội chữ tập đỏ Bình Dương thực 
hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa; tặng 165 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho Hội 
chữ thập đỏ Bình Dương.  

- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 
Ngày 21-23/10/2022, Vạn Xuân Group đã thực hiện chuyến đi thiện nguyện trực tiếp tại 

Thôn Tà Cạ, Thôn Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn - Nghệ An trao những phần quà là nhu yếu 
phẩm, những phần tiền để tài trợ sửa chữa nhà sau bão và 22 phần học bổng dành cho các trẻ 
em nghèo hiếu học nhờ sự đóng góp chung của tất cả CBNV từ Tập đoàn.    
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9/- Công ty Cổ phần Địa ốc An Huy:  
Tổng giá trị thực hiện các hoạt động xã hội thiện nguyện bằng tiền: 5.900.000.000 

đồng, bao gồm:  
- Trực tiếp thực hiện hoặc hỗ trợ, tài trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống 

dịch CoViD-19: 
Bằng tiền mặt: 1.100.000.000 đ 
+ Tại khu vực tỉnh Bắc Giang: 850.000.000 đ 
+ Tại khu vực tỉnh bắc Ninh: 150.000.000 đ 
+ Tại khu vực tỉnh Long An: 100.000.000 đ 
Bằng hiện vật: gạo: 600kg; đậu phụng: 100kg; mì tôm: 150 thùng; cá khô: 30 kg. 
Đóng góp nhân lực: Không có 
- Đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết 

cho các địa phương trong cả nước: 
Số lượng căn nhà: Không có 
Trị giá bằng tiền: 1.000.000.000 đ 
+ Tại khu vực tỉnh Bắc Ninh: 500.000.000 đ  
+ Tại khu vực tỉnh Long An: 500.000.000 đ  
- Cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, hỏa hoạn: 
Các hoạt động xã hội thiện nguyện khác Tiền mặt: 3.800.000.000 đ 
+ Ủng hộ Quỹ khuyến học An Huy Phù Khê (Bắc Ninh): 1.000.000.000 đ 
+ Ủng hộ Quỹ khuyến học Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh): 500.000.000 đ 
+ Ủng hộ Quỹ khuyến học An Huy Tân Yên (Bắc Giang): 1.000.000.000 đ 
+ Ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh Bắc Giang: 100.000.000 đ 
+ Ủng hộ Tết vì người nghèo tỉnh Bắc Giang: 300.000.000 đ 
+ Ủng hộ xây dựng đền thờ liệt sĩ tại Thái Thụy Thái Bình: 300.000.000 đ 
+ Công đức Xây dựng Thiền Viên Trúc lâm Phượng Hoàng - Yên Dũng, Bắc Giang: 

500.000.000 đ 
+ Chi ủng hộ làm đường tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An: 

100.000.000 đ 
 

 
 

 
 
 
 
   

 


