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PHẦN 1
THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH QUỸ
Thưa các quý vị,
Khởi đầu bằng dự án Nhà Chống Lũ được giới thiệu trên mạng vào cuối tháng 11/2013, Quỹ
Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Sống bền vững (Quỹ Sống) ra đời và đã hoạt động tại 10 tỉnh,
thành ở Việt Nam trong gần 7 năm qua.
Quỹ Sống có 3 Chương trình Phát triển bao gồm: 1) Cộng đồng Bền vững - Chương trình
“Nhà Chống Lũ” 2) Môi trường Bền vững - Chương trình “Hạnh Phúc Xanh” và 3) Con người
Bền vững - Các chương trình tập huấn, đào tạo, event, festival, nghiên cứu để trang bị các
kiến thức và kĩ năng sống bền vững và thúc đẩy các hoạt động sáng tạo vì cộng đồng.
Tính đến cuối năm 2019, Quỹ đã xây được 702 căn nhà giúp gần 4.000 người an toàn trước
thiên tai, đã và đang triển khai 3 làng hạnh phúc, xây 48 nhà vệ sinh, hỗ trợ 124 bồn nước
sạch và bắt đầu trồng được 6.870 cây đô thị và 10.000 cây rừng ngập mặn. Từ câu chuyện
“an toàn”, Quỹ đã thúc đẩy các hoạt động của mình dịch chuyển theo hướng “bền vững” với
3 mục tiêu chính: (1) Hỗ trợ dân nghèo ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi
khí hậu có cuộc sống bền vững; (2) Phục hồi và trồng mới rừng ở các vùng trọng yếu như
các vùng đầu nguồn hoặc ven sông, ven biển; và (3) Nâng cao nhận thức và tăng cường kỹ
năng sống bền vững, gìn giữ thiên nhiên cho cộng đồng, đặc biệt là dân cư thành thị.
Năm 2019 là một năm bản lề quan trọng của Quỹ Sống được đánh dấu bằng sự kiện Quỹ
được Bộ Nội Vụ chính thức cấp đầy đủ các giấy phép để hoạt động và gây quỹ trong các
lĩnh vực mà Quỹ đăng ký. Điều này vô cùng có ý nghĩa đối với sự phát triển của Quỹ ở cả
khía cạnh mở rộng và triển khai các dự án ở Chương trình Phát triển về Môi trường & Con
người, tức là đòi hỏi có sự phối hợp, chung tay của chính quyền các địa phương mà Quỹ
có hoạt động. Ngoài ra, với tư cách pháp nhân của mình, Quỹ có thể hợp tác và nhận tài trợ
từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế song song với nguồn chính là từ
crowdfunding và các sự kiện gây quỹ hàng năm.
Trong năm 2019, Quỹ đã tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ từ cộng đồng với 4,3 tỷ đồng
thông qua hình thức crowdfunding; 3,4 tỷ từ hai sự kiện gây quỹ thường niên tại Hà Nội và
TP.HCM.
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Bên cạnh đó, Quỹ được sự chung tay từ 27 doanh nghiệp, với nhiều hình thức hợp tác như
đóng góp doanh thu (Hoá mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), INN Saigon, Đậu Đỏ); tài trợ dự án (FPT
Software, KIP Việt Nam, Vĩnh Thịnh); hỗ trợ chuyên môn (Pencil, AWA, LEO Event…). Ngoài
ra, Quỹ Sống cũng đã nhận được một gói tài trợ quốc tế từ Selavip Foundation trị giá
50.400 đô la Mỹ cho chương trình Nhà Chống Lũ ở Quảng Nam. Rất nhiều chuyên gia ở
nhiều lĩnh vực khác nhau cũng chung tay với chúng tôi trong việc cung cấp các tài liệu, các
buổi đào tạo, tập huấn cho thành viên dự án & cán bộ địa phương.
Năm 2019 cũng là một năm đặc biệt khi Quỹ chính thức triển khai dự án Làng Hạnh Phúc
tại Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam) sau một thời gian thí điểm các hạng mục cho
khu tái định cư của người Khmer ở An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Với Làng
Hạnh Phúc, chương trình Nhà Chống Lũ không chỉ hỗ trợ người dân xây nhà an toàn mà
còn hỗ trợ địa phương từ khảo sát - quy hoạch; đến kiến trúc - xây dựng; môi trường - sinh
thái và cả hoạt động đào tạo - chuyển giao để hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng an
toàn, bền vững. Cũng trong năm 2019, chương trình Hạnh Phúc Xanh của Quỹ Sống đã
chính thức bắt đầu nghiên cứu dự án Forest Symphony với hoạt động khảo sát tại hai tỉnh
Sóc Trăng và Kontum. Tháng 9/2019, chúng tôi đã trồng thí điểm 10.000 cây trong diện tích
4ha đất bãi bồi ở cửa biển Định An, xã An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Kế hoạch của
Quỹ Sống là sẽ chính thức bắt đầu dự án Forest Symphony vào tháng 5 năm 2020.
Với định hướng phát triển của mình, năm 2020 là sẽ một năm đầy thách thức đối với Quỹ
Sống cũng như các dự án hướng về mục tiêu Phát triển Bền vững của Quỹ. Chính vì vậy,
song song với việc hoàn thiện các mô hình nhà an toàn đã được chứng minh về hiệu quả,
ra mắt cuốn Cẩm nang Nhà Chống Lũ, Quỹ sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng của
đội ngũ nhân sự để đảm bảo khả năng tổ chức thực hiện những chương trình của mình.
Quỹ Sống, vì lẽ đó, rất mong muốn nhận được sự ủng hộ của các chính phủ, tổ chức,
doanh nghiệp, các chuyên gia và những người bạn đồng hành để cùng chung tay hỗ trợ
các cộng đồng vì mục tiêu Phát triển Bền vững.
Xin trân trọng cảm ơn mọi sự chia sẻ và chung tay của các quý vị dành cho Sống!

Phạm Thị Hương Giang
Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Quỹ Sống
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PHẦN 2
TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẠI SAO LÀ QUỸ SỐNG?
1.1 LÝ TƯỞNG
Sống là bền vững
Bền vững là Sống
Quỹ Sống là tuôn tràn sự Sống
Đến những vùng chịu thiệt hại
Đến những con người chịu nhiều đau khổ,
Do thiên tai, do biến đổi khí hậu,
Do cả tác hại của công nghiệp hoá đôi khi…
Mạnh mẽ lên,
Bởi chúng ta không cô độc
Ta có cộng đồng, có cả những trái tim
Có cả những bàn tay, có cả những khối óc
Cùng chung tay, cùng Sống sống tốt hơn
Chúng ta cùng dựng xây
Một hệ sinh thái bền vững
Bền vững cộng đồng với những ngôi nhà, ngôi làng hạnh phúc
Bền vững môi trường với cây xanh, rừng rậm muôn phương
Bền vững con người là con người được Sống
Sống là bền vững
Bền vững là Sống.
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1.2 TẦM NHÌN
Quỹ Sống tin rằng sự bền vững sẽ giúp
mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, và
rằng Bền vững cần được thực hiện bằng
sự Chung tay đồng hành của cả cộng
đồng.

1.3 SỨ MỆNH
Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một
hệ sinh thái mà ở đó có sự kết hợp giữa
ba tiêu chí bền vững về cộng đồng, con
người và môi trường luôn hài hòa và bổ
trợ cho nhau.
Chúng tôi hướng đến sự bền vững bằng
những hành động sáng tạo và giàu tính
nhân văn.

1.4 TRIẾT LÝ: NƯỚC
Mọi hoạt động của Quỹ đều có liên quan đến Nước.
Cách tiếp cận và triển khai các hoạt động của Quỹ giống như Nước, mềm mỏng,
uyển chuyển để phù hợp với bất cứ một môi trường nào nhưng linh hoạt để có
thể lan toả.
Phương pháp thực hiện của Quỹ là ”Chung Tay”, tức là kết hợp sức mạnh như
những dòng nước. Nước có sức mạnh khổng lồ có thể làm mòn những thứ
cứng nhất như đá hay kim loại.
Nước còn có nghĩa là “đất nước” trong tiếng Việt, thể hiện sứ mệnh của Quỹ
Sống là đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.
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1.5 MỤC TIÊU
Hỗ trợ dân nghèo ở các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu có
cuộc sống bền vững
Phục hồi và trồng mới rừng ở các vùng trọng yếu như các vùng đầu nguồn hoặc
ven sông, ven biển
Nâng cao nhận thức và tăng cường kỹ năng sống bền vững, gìn giữ thiên nhiên
cho cộng đồng, đặc biệt là dân cư thành thị
Hỗ trợ và tổ chức các hoạt động giao lưu sáng tạo về khoa học, xã hội, nghệ
thuật, âm nhạc, kiến trúc và văn học hướng về phát triển cộng đồng
Thúc đẩy và hỗ trợ các tài năng trong lĩnh vực sáng tạo, khoa học vì cộng đồng

1.6 NỀN TẢNG
S: Sustainability
(Bền vững)

O: Ownership
(Làm chủ)

N: Networking
(Mạng lưới)

G: Good Impacts
(Tác động)

1.7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Bền vững

Sáng tạo

Nhân văn
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2 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 PHƯƠNG THỨC CHUNG TAY
Phương pháp tiếp cận xuyên suốt của dự án là
“CHUNG TAY” dựa trên việc xây dựng và duy trì
mối quan hệ bền vững giữa dự án, người hưởng
lợi và những bên hỗ trợ khác (chính quyền địa
phương, nhà cung cấp vật liệu xây dựng, nhà tài
trợ, tình nguyện viên).
Trong tất cả các chương trình, chúng tôi duy trì
việc áp dụng phương pháp này thông qua quá
trình đồng tài trợ, đồng thiết kế, đồng sáng tạo,
đồng bảo trì. Điều này giúp nâng cao nhận thức và
quyền sở hữu từ tất cả các bên liên quan trong
hành trình hướng đến sự bền vững.

2.2 BẢN ĐỒ DỰ ÁN
Nhà An Toàn

Bến Tre, Hậu Giang,
Khánh Hòa, Quảng Bình,
Quảng Ninh, Hà Tĩnh,
Quảng Nam, Sóc Trăng

Làng Hạnh Phúc

Quảng Nam, Sóc Trăng
Hội An

Cây đô thị
Dự án Trồng Một Cây: Hà Nội
Dự án Công viên Hạnh Phúc Xanh: Tp. HCM, Quảng Nam

Cây rừng

Quảng Nam, Sóc Trăng

TP. HCM

Bản đồ 1: Bản đồ dự án
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3 CƠ CẤU TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ &
GÂY QUỸ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
TRẦN LƯƠNG*
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CỐ VẤN
TRUYỀN THÔNG - CHIẾN LƯỢC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
TRẦN VŨ HOÀI*

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THÀNH VIÊN

PHẠM THỊ TỐ TRÂM*

ĐẶNG NGỌC LAN*
NGUYỄN NGỌC MỸ*

ĐỖ Ý NHI*

BAN KIỂM SÁT

KẾ TOÁN, HÀNH CHÍNH
& NHÂN SỰ

TRUYỀN THÔNG
VÀ ĐỐI NGOẠI

GÂY QUỸ

TRƯỞNG BAN
HOÀNG TUYẾT HẠNH*

KẾ TOÁN TRƯỞNG
L.P.T.N ÁI TRINH*

QUẢN LÝ
TỐNG KHÁNH LINH*

QUẢN LÝ
NGUYỄN THỊ THU HÀ

KIỂM TOÁN
NGUYỄN THÙY DƯƠNG*

CHUYÊN VIÊN
KẾ TOÁN & HÀNH CHÍNH
BÙI THỊ QUỲNH NHUNG

CHUYÊN VIÊN
NGUYỄN PHƯỢNG
THẢO TRANG

TRỢ LÝ
NGUYỄN NGỌC THƯ**

LUẬT SƯ
LÊ HẢI THÙY*

CHUYÊN VIÊN
VŨ THỊ THƯƠNG

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
HOÀNG THỊ THU TRANG

TRỢ LÝ
TRẦN THẢO TRANG**

THIẾT KẾ VIÊN
TRẦN THỊ DUNG**

CHƯƠNG TRÌNH

HẠNH PHÚC XANH

NHÀ CHỐNG LŨ

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
NGUYỄN THỊ THU LÀNH

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
ĐỖ THỊ QUYÊN

HỢP PHẦN
CÂY ĐÔ THỊ

KHU VỰC 1
MIỀN TRUNG

CÁN BỘ ĐIỀU PHỐI
DỰ ÁN
TRẦN ĐÀO MINH NHẬT

*KHÔNG LƯƠNG
**BÁN THỜI GIAN

QUẢN LÝ VÙNG
ĐINH BÁ VINH
CÁN BỘ ĐỊA BÀN
NGUYỄN TRUNG KIÊN

HỢP PHẦN
CÂY RỪNG
TRỢ LÝ DỰ ÁN
VŨ THẾ VINH

CHUYÊN VIÊN XÃ HỘI
ĐINH LÊ NA**
KHU VỰC 2
ĐB SÔNG MÊ-CÔNG
QUẢN LÝ VÙNG
NGUYỄN VĂN TUẤN
KIẾN TRÚC SƯ
BÙI HẢI ĐĂNG**

Biểu đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Quỹ Sống
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4 ĐỐI TÁC
Hơn 60% nguồn quỹ dành cho các hoạt động phát triển của Quỹ Sống đến từ các hợp
tác hiệu quả với các Tổ chức Phi chính phủ, Tổ chức Phi lợi nhuận nhuận trong nước
và quốc tế cùng các Doanh nghiệp Tài trợ thông qua nhiều hình thức hợp tác hiệu quả
(Tài trợ, Đóng góp sản phẩm dịch vụ, Hỗ trợ kỹ thuật và Tư vấn chuyên môn, và các
hoạt động Nhân viên Tình nguyện).

Tài trợ 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ xây
dựng 30 căn nhà an toàn tại
Quảng Nam năm 2019

Tài trợ vận chuyển trọn đời cho
Nhà Chống Lũ

Tài trợ địa điểm tổ chức tập
huấn nội bộ Quỹ Sống 2019

Gây quỹ thành công 32,7 triệu
đồng cho hoạt động trồng cây
đô thị Hạnh Phúc Xanh tại
Chương M ỹ, Hà Nội

Thực hiện gây quỹ thành công
160 triệu đồng để xây dựng 4
căn nhà an toàn tại Hậu Giang
năm 2019

Tài trợ văn phòng, cùng với
nhiều đóng góp tài chính và
nhân lực vào các chương trình
của Quỹ

Tài trợ 1500m dây điện cho các
hộ gia đình tái định cư người
Xơ Đăng dự án Làng Hạnh
Phúc, Quảng Nam

Cam kết trích 1% doanh thu tại
hệ thống Cafe The Running
Bean và Haagen Dazs từ tháng
8/2019 -tháng 8/2020 để tài trợ
cho các dự án của Hạnh Phúc
Xanh

Cam kết dành tặng 500đ trên
mỗi sản phẩm Fresh Organic
được bán ra trên thị trường
trong vòng một năm từ tháng
8/2019 -tháng 8/2020 để tài trợ
cho các dự án của Hạnh Phúc
Xanh

Cam kết trích 1% doanh thu tại
các nhà hàng thuộc hệ thống
Đậu Đỏ trong vòng một năm từ
tháng 8/2019 -tháng 8/2020 để
tài trợ cho các dự án của Hạnh
Phúc Xanh

Tư vấn chiến lược và lập kế
hoạch truyền thông cho chiến
dịch “Sợ lũ là chuyện xưa cũ
2019” của Nhà Chống Lũ

Tài trợ toàn bộ chi phí chụp ảnh
cho chiến dịch “Sợ lũ là chuyện
xưa cũ 2019” của Nhà Chống
Lũ

Tài trợ toàn bộ chi phí chụp ảnh
cho Gala Dựng Làng Hạnh Phúc
2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Tài trợ dịch vụ Social Listening
cho chiến dịch “Sợ lũ là chuyện
xưa cũ 2019” của Nhà Chống
Lũ

Tài trợ thiết kế Công viên Hạnh
Phúc Xanh Quận 12, TP. Hồ
Chí Minh

Đồng hành truyền thông cho
Gala “Dựng Làng Hạnh Phúc”
2019 tại Hà Nội và tại TP. Hồ
Chí Minh

Tài trợ thiết kế Công viên Hạnh
Phúc Xanh Cửa Đại, Hội An

Tài trợ đồ uống trong tiệc Gala
“Dựng Làng Hạnh Phúc” 2019
tại Hà Nội và tại TP. Hồ Chí
Minh

Tài trợ 100 triệu đồng cho dự án
Trồng Rừng Ngập Mặn 2019 và
tham gia trồng cây cùng Hạnh
Phúc Xanh

Tài trợ địa điểm tổ chức sự kiện
Gala “Dựng Làng Hạnh Phúc”
2019 tại Hà Nội

Thông qua việc tổ chức giải
chạy, tài trợ 500 triệu đồng cho
hoạt động trồng cây đô thị tại
Chương Mỹ, Hà Nội

Tài trợ địa điểm tổ chức sự kiện
Gala “Dựng Làng Hạnh Phúc”
2019 tại TP. Hồ Chí Minh

Tư vấn và tham gia tổ chức sự
kiện và hậu cần cho Gala
“Dựng Làng Hạnh Phúc” 2019
tại Hà Nội và tại TP. Hồ Chí
Minh

Tư vấn và đạo diễn sự kiện cho
Gala “Dựng Làng Hạnh Phúc”
2019 tại Hà Nội và tại TP. Hồ
Chí Minh

Tư vấn quan hệ công chúng cho
Gala “Dựng Làng Hạnh Phúc”
2019 tại Hà Nội và tại TP. Hồ
Chí Minh

Đồng hành truyền th ông cho
Gala “Dựng Làng Hạnh Phúc”
2019 tại Hà Nội và tại TP. Hồ
Chí Minh

Tài trợ toàn bộ gói dịch vụ phát
triển website

Tư vấn và thiết lập hệ thông
CRM trên SalesForce

12

PHẦN 3
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019

1 TÀI CHÍNH
Lãi suất
Viện trợ 1,38% Khác 3,00%
3,04%
Doanh nghiệp
16,02%

5.3
4

THU

Gây quỹ cộng đồng
43,83%

Mạnh thường
quân 32,72%

CHI

Biểu đồ 2: Thu chi của Quỹ
(đơn vị: tỷ đồng)

Biểu đồ 3: Cơ cấu nguồn thu
(đơn vị: %)

QUỸ SỐNG
HẠNH PHÚC XANH
NHÀ CHỐNG LŨ
0

1

2

3

4

5

Biểu đồ 4: Cơ cấu nguồn thu theo chương trình (đơn vị: tỷ đồng)
Số liệu này thể hiện chi tiêu thực tế của Quỹ từ ngày 4 tháng 7 năm 2019* đến ngày 31 tháng
12 năm 2019. Trong năm 2019, chúng tôi vận động được 5,3 tỷ đồng, trong đó 4,0 tỷ đồng đã
được phân bổ cho các dự án. Nguồn tài chính của chúng tôi chủ yếu đến từ các cá nhân (với
76% đến từ mạnh thường quân và từ cộng đồng). Ngoài ra, chúng tôi được tài trợ một nguồn
viện trợ không hoàn lại trị giá 1,2 tỷ đồng từ Quỹ Selavip, sẽ được phân bổ cho các hoạt động
vào năm 2020, không được liệt kê trong biểu đồ.
*Các khoản tích luỹ và chi tiêu khác trước ngày 4 tháng 7 cũng không được liệt kê trong biểu
đồ, tính từ thời điểm Quỹ đủ điều kiện hoạt động dựa trên quyết định số 529/QĐ/BNV do Bộ
Nội vụ ban hành ngày 4 tháng 7 năm 2019.
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2 CHƯƠNG TRÌNH NHÀ CHỐNG LŨ
Chương trình nhà Chống Lũ được khởi xướng từ năm 2013 với mục đích hỗ trợ xây nhà
an toàn giúp các hộ dân nghèo, cận nghèo, hoặc các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu
vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Bắt đầu từ Hà Tĩnh và thung lũng núi
đá Tân Hoá, Quảng Bình – nơi vốn nổi tiếng với mức lũ “vượt quá trụ điện”, Nhà Chống Lũ
đã xây dựng và thử nghiệm thành công 9 mô hình nhà an toàn ứng phó với lũ lụt tại các tỉnh
Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Khánh Hoà, Sóc Trăng, Bến Tre, và Hậu
Giang. Trong năm 2019, Nhà Chống Lũ tiếp tục triển khai hai hợp phần: Nhà An Toàn, và
Làng Hạnh Phúc.

2.1. HỢP PHẦN NHÀ AN TOÀN
Hợp phần Nhà An Toàn
Nhà An Toàn có hoạt động chính là hỗ trợ kỹ thuật và
một phần tài chính để xây các ngôi nhà thích ứng với
các kiểu hình thiên tai cho các hộ gia đình nghèo, cận
nghèo và có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống ở
những vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí
hậu.
Tiêu chí lựa chọn các hộ hưởng lợi
Hộ nghèo hoặc cận nghèo.
Chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai
Có từ ba nhân khẩu trở lên. Ưu tiên nhà có nhiều trẻ
em
Đóng góp vốn đối ứng, ít nhất 50% căn nhà
Đồng ý với mô hình và thiết kế nhà mà dự án phát triển
Kết quả

21
17

14
7

QUẢNG BÌNH

QUẢNG NAM

15

4
HẬU GIANG

2

6

SÓC TRĂNG

Đã hoàn thiện: 52 căn nhà tại các tỉnh Quảng Bình
(14), Quảng Nam (21), Hậu Giang (15) và Sóc Trăng
ĐÃ HOÀN THÀNH ĐANG THI CÔNG
(2)
Đang thi công: 34 căn nhà an toàn tại Quảng Bình
Biểu đồ 5: Tiến độ Xây dựng Nhà
(7), Quảng Nam (17), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (6) An Toàn tính đến hết ngày 31/12/2019
(đơn vị: nhà)
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TRƯỚC

BEFORE
Hình 1, hình 2: Nhà cũ và nhà mới của hộ Nguyễn Thọ, Quảng Bình

SAU

AFTER

Thị xã Ba Đồn có độ dốc từ Tây sang Đông, bị chia cắt bởi sông Gianh và nhiều vùng cồn bãi
biệt lập, giao thông đi lại khó khăn. Từ đặc điểm địa hình đó, khi lụt, bão xảy ra, các vùng dân
cư thường bị chia cắt, cô lập, khó tiếp cận. Vào mùa mưa lũ, mức ngập trung bình từ
1-1.5m, cá biệt có nơi lên đến 2m. Nhà ở của các hộ dân thường trong vùng thấp lụt, thậm
chí một số nhà nằm sát sông. Nhà cũ của các hộ dân xây đã xuống cấp và có nhu cầu xây
gác tránh lũ.
Phương án xây dựng ở đây chủ yếu là mô hình nhà hai gác để tránh lũ.
TRƯỚC

SAU

Hình 3, hình 4: Nhà cũ và nhà mới của hộ Nguyễn Đình Chạy, Quảng Nam
Vào mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Nam là địa phương bị thiệt hại nặng do nằm ven hệ thống sông
Vu Gia - Thu Bồn.
Trong năm 2019, Nhà An Toàn được triển khai tại 3 xã gồm: xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc; xã
Điện Thọ và phường Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Đặc điểm thiên tai ở đây
là vùng gió bão, mức lũ cao từ 1 - 1.5m, có một số nơi lên đến 2m. Nhà ở hiện tại của các hộ
dân thường là nhà cũ xuống cấp, không có gác để tránh lũ nên người dân không có phương
án chủ động để ứng phó khi có bão, lũ.
Phương án xây nhà ở đây chủ yếu là nhà gác lửng để tránh lũ.
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TRƯỚC

SAU

Hình 5, hình 6: Nhà cũ và nhà mới của hộ Đỗ Văn Thê, Hậu Giang
Huyện Phụng Hiệp nơi dự án triển khai nằm ở phía Đông của tỉnh Hậu Giang, có địa hình khá
bằng phẳng, có xu thế thấp dần vào giữa huyện.
Huyện là nơi có mức ngập nặng nhất Hậu Giang. Thời gian có lũ ở huyện Phụng Hiệp thường
xảy ra từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Thời điểm đỉnh lũ mức ngập có thể lên đến đến
40cm khi lũ từ thượng nguồn kết hợp với triều cường và mưa.
Trong năm 2019, hợp phần Nhà An Toàn được triển khai tại xã Hoà Hoà Mỹ, huyện Phụng
Hiệp. Các hộ gia đình tại đây thuộc diện nghèo, cận nghèo, nhà ở xuống cấp trầm trọng.
Phương án xây nhà ở đây là nhà kê nền với sàn bê tông cao trên 1m.
TRƯỚC

SAU

Hình 7, hình 8: Nhà cũ và nhà mới của hộ Phan Thị Sô Phép, Sóc Trăng

Huyện Cù Lao Dung, là một trong ba huyện nằm dọc tuyến sông Hậu. Vị trí đặc thù của Cù
Lao Dung là vùng đất thấp. Mặt bằng đất tự nhiên của huyện thấp hơn từ 70cm đến 80cm so
.với mặt nước biển. Vào khoảng tháng 9 - 11, Cù Lao Dung là đoạn dồn nước, triều cường
tăng cao.
Nhà ở của hầu hết các hộ dân ở đây đều có các vấn đề như nhà ở được lợp tạm bằng fibro
xi măng, vách lá hoặc vách chắp bằng các loại bao tải tìm được, nền nhà sụt lún, nhà vệ sinh
trong nhà nhưng ẩm thấp.
Phương pháp cải tạo nhà là nâng sàn cao lên 2cm; thay kèo, đòn tay gỗ bằng xà gồ kẽm. Mái
tôn fibro xi măng được thay bằng mái tôn kẽm, có tấm lợp chống nóng và ồn. Khung nhà sẽ
được được gia cố bằng khung bê tông 20cm.
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2.2 HỢP PHẦN LÀNG HẠNH PHÚC
Hợp phần Làng Hạnh Phúc
Làng Hạnh Phúc có cách tiếp cận tổng thể từ quy hoạch đến kiến trúc - xây dựng và sinh
thái - môi trường. Phương pháp Chung tay của Nhà Chống Lũ được ứng dụng vào hợp
phần này, hợp phần nhằm mục tiêu hỗ trợ một nhóm cộng đồng có cuộc sống an toàn, bền
vững, hài hoà với thiên nhiên và gìn giữ những giá trị văn hoá bản địa. Hợp phần dự kiến sẽ
kéo dài từ 3 đến 5 năm cho mỗi cộng đồng.
Tiêu chí lựa chọn
Cộng đồng nghèo, có số trẻ em chiếm hơn 30%
Có tính đồng nhất về văn hóa
Làng nằm trong diện tái định cư đã được phê duyệt của địa phương và có rủi ro thiên tai
Kế hoạch tái định cư còn nhiều thiếu sót hoặc không đủ kinh phí cho các hạng mục cần thiết
Năng lực địa phương còn thiếu hoặc yếu kém
Địa phương và cộng đồng cam kết chung tay cùng dự án
Với chủ trương hỗ trợ xây dựng những cộng đồng an toàn, khởi đầu tại tại 2 huyện
Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam), trong năm 2019, chúng tôi đã triển khai xây
dựng quy hoạch tổng thể của làng, sửa chữa nhà, xây thí điểm cụm nhà vệ sinh, khảo
sát thông tin về kinh tế xã hội của từng hộ, phối hợp cùng chính quyền địa phương xây
hệ thống nước.

Hình 9: Các em nhỏ tại nóc Lâng Loan, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
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Nóc Lâng Loan là một làng tái định cư do có
nguy cơ bị sạt lở của người Xơ Đăng thuộc
thôn 3, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh
Quảng Nam. Thôn cũ trước khi di dời là Nóc
Măng Lâng, cách Nóc Lâng Loan khoảng hơn
1km. Nóc Lâng Loan có 71 hộ dân, 319 nhân
khẩu hiện đang sinh sống tại làng.
Dự án làng tái định cư Thôn 3, xã Trà Giác,
huyện Bắc Trà My nhằm quy tụ 06 cụm đồng
bào dân tộc Ca Dong, hiện đang sống lẻ tẻ trên
các triền núi cao về tại địa bàn nơi đã có một
nóc (cụm dân cư) sinh sống. Việc di dời sẽ tạo
thành một nóc mới, gồm 07 nóc cũ với 52 hộ
gia đình.
Mục đích chính của việc quy tụ này là để thuận
lợi cho việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn thông qua việc tập trung (a) đầu tư các
hạ tầng cơ bản (đường sá, điện, nước), (b)
cung cấp các dịch vụ công cơ bản (trường học
cho trẻ em, trạm y tế thôn), và (c) tạo điều kiện
khuyến khích sinh kế bền vững cho bà con.

Hình 10: Nóc Lâng Loan, huyện Nam Trà My,
tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch
tổng thể

Sinh thái môi trường

Làng
Hạnh Phúc

Không gian
giao tiếp

Nhà ở
an toàn

Hạ tầng
thiết yếu

Biểu đồ 6: Các thành phần hỗ trợ của dự án Làng Hạnh Phúc
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3 CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC XANH
“Hạnh phúc xanh” là chương trình phát triển cộng đồng, khuyến khích trồng cây nhằm tăng
số lượng và mật độ cây xanh tại đô thị và cây rừng, từ đó góp phần cải thiện môi trường
sống và giảm thiểu các nguy cơ thiên tai.
Hoạt động của “Hạnh Phúc Xanh” bao gồm 02 hợp phần: Cây đô thị và Cây rừng. Ở Hợp
phần “Cây đô thị”, Hạnh Phúc Xanh chủ trương trồng và khuyến khích trồng mới cây đô thị
tại các khu vực công cộng và khu vực dân cư nhằm tăng số lượng và mật độ cây. Hợp phần
“Cây rừng” thúc đẩy việc trồng cây tại các khu rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn,
nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Hình 11: Phối cảnh 3D toàn bộ Công viên Hạnh Phúc Xanh tại quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
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3.1 HỢP PHẦN CÂY ĐÔ THỊ
Các đô thị của Việt Nam cần tăng diện tích cây xanh gấp tối thiểu 8 lần diện tích hiện tại. Cụ
thể, nếu tiêu chuẩn đất cây xanh công viên của đô thị đặc biệt được quy định trong hệ thống
tiêu chuẩn quốc gia là 7-9m2/người; thì mật độ này ở Tp. HCM có nơi xuống tới 1m2/người;
còn Hà Nội là 2-3m2/người. Điều này cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng diện tích & mật độ cây
xanh trong đô thị.
Hợp phần Cây đô thị của Hạnh Phúc Xanh được xây dựng nhằm mục đích nâng cao nhận
thức và truyền cảm hứng đến cư dân đô thị về vai trò của cây xanh đối với cuộc sống và đặc
biệt đối với tương lai của các thế hệ tiếp theo.
Các hoạt động của hợp phần Cây đô thị xoay quanh việc tăng mật độ và số lượng cây trong
các thành phố, bao gồm dự án Công viên Hạnh Phúc Xanh với mục tiêu “hồi sinh và phủ
xanh” các không gian công cộng đang bị bỏ quên hoặc chưa được khai thác hiệu quả; và
dự án Trồng Một Cây thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cùng tham gia trồng
cây. Trong năm 2019, Hạnh Phúc Xanh đã phối hợp cùng Trung Ương Đoàn trồng 600 cây
sấu ở Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội và hoàn thành giai đoạn 1 của Công viên
Hạnh Phúc Xanh đầu tiên tại Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
Tình đến thời điểm hiện tại, dự án đã trồng 600 cây sấu tại Hà Nội và hoàn thành giai
đoạn 1 của Công viên Hạnh Phúc Xanh tại Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Hình 12: Một thành viên tổ tự quản tại Quận 12 tưới và chăm sóc vườn cây
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Công viên Hạnh Phúc Xanh được kỳ vọng là không gian xanh do cộng đồng vun đắp,
nơi cộng đồng kết nối với nhau và kết nối với thiên nhiên.

Hình 13: Hiện trạng công viên Hạnh Phúc Xanh tại quận 12 sau giai đoạn 1 của dự án
Công viên Hạnh Phúc Xanh tại Sài Gòn được thiết kế trên khu đất 1000m2, trước đây là
một khu sinh hoạt cộng đồng không được chăm sóc và xuống cấp.
Sau những lần đánh giá tổng quan và họp bàn với người dân khu phố, Hạnh Phúc Xanh
đã thuyết phục thành công một đối tác đặc biệt: Lava Laboratory for Visionary Architecture - một đối tác chuyên nghiệp trong việc thiết kế kiến trúc của các không gian công
cộng đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế.
Lava Laboratory nhanh chóng phân tích đánh giá các ưu nhược điểm của khu đất và
cùng thảo luận để đưa ra một thiết kế đầy sáng tạo và hứng khởi với ba phân khu: Khu
vui chơi trẻ em (Kids Playground), Khu thể thao đa năng đầy màu sắc (Sport Field) và
Mảng xanh (Greenery Area).
Đến cuối năm 2019, Công viên Hạnh Phúc Xanh đầu tiên tại đường HT 25, phường
Hiệp Thành, quận 12 đã hoàn thiện giai đoạn 1: hệ đường dạo và sân thể thao; trồng
cây bóng mát và trải thảm cỏ; lắp đặt hệ thống điện nước.
Giai đoạn 2 của Công viên Quận 12 sẽ được thực hiện trong năm 2020 với việc bổ
sung hệ vui chơi cộng đồng, lắp đặt các thiết bị thể dục, các trò chơi trẻ em, để
công viên Hạnh Phúc Xanh đáp ứng đúng tiêu chí xanh - mở - đa năng dành cho
nhiều đối tượng khác nhau.
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Hình 14: Phối cảnh không gian sinh hoạt
xanh-mở-đa năng của Công viên Hạnh
Phúc Xanh tại quận 12

Hình 15: Hiện trạng Công viên Hạnh Phúc Xanh
tại quận 12 sau giai đoạn 1 của dự án

Hình 16: Mã QR Code "trải nghiệm" không gian 3D của Công viên Quận 12
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Ngày hội trồng cây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự hoàn thành của giai đoạn 1.
Từ 6g00 sáng, hơn 30 “nhà trồng cây nhí” sống trong khu phố đã cùng ông bà, bố
mẹ đến Công viên thật sớm để nhổ cỏ dại, và học trồng các cây bụi làm đẹp khuôn
viên.

Hình 17, hình 18: Niềm vui trồng cây của những thành viên "Biệt đội xanh" trong
Ngày hội trồng cây, diễn ra tại Công viên Hạnh Phúc Xanh quận 12, vào ngày 22
tháng 2 năm 2020
“Thật khó tin khi những đứa trẻ hiếu động lại chịu chăm chú lắng nghe, cẩn thận quan
sát khi được hướng dẫn cách lấy cây ra khỏi bầu thế nào cho khỏi đứt rễ, rồi cùng
nâng niu nhẹ nhàng từng mầm cây nhỏ bé. Những bạn nhỏ ban đầu còn e ngại sợ
"dơ tay" chẳng mấy chốc đã hăng hái chỉ cho bạn mình trồng cây thế nào mới đúng.
Các anh, chị hướng dẫn thì "hết hơi" khi liên tục trả lời những câu hỏi đầy hóc búa từ
các bạn nhỏ tò mò đang mê tít mấy cây Lài Tây, Hoa Chuối. Và cũng thật sung sướng
khi nghe các con reo lên thích thú những lúc phát hiện một điều gì đó mới mẻ hay khi
tự tin dõng dạc rằng "con không sợ con giun đất này đâu nha". Chắc chỉ có thiên
nhiên mới có thế tạo nên một bầu không khí kì diệu đến thế, ở nơi đó mọi người tạm
gác những lo âu và chỉ còn niềm vui lan toả...” - chia sẻ của nhóm Hạnh Phúc Xanh
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3.2 HỢP PHẦN CÂY RỪNG
Đồng bằng Sông Cửu Long là một trong những vùng dễ tổn thương nhất của Việt Nam
khi đối diện với biến đổi khí hậu, thiên tai và những hiện tượng thời tiết cực đoan. Sạt lở
đất, nước biển dâng, hạn hán và xâm nhập mặn… xảy ra với tốc độ và mức độ ngày càng
cao mỗi năm, ngày càng phức tạp khó đoán và cực đoan, đe doạ nghiêm trọng đến an
sinh và sinh kế lâu dài của hơn 10 triệu người dân - chiếm tới 1/10 dân số Việt Nam.
Để chủ động ứng phó và góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu, việc gia tăng diện
tích rừng ngập mặn có thể mang lại nhiều lợi ích trong dài hạn. Nhờ các hệ thống rễ
khổng lồ có hiệu quả trong việc tiêu tán năng lượng sóng và tăng diện tích đất bằng cách
bồi đắp các bãi bồi do sông mang vào để bảo vệ các khu vực ven biển khỏi xói mòn và
nước dâng do bão (đặc biệt là trong cơn bão). Bên cạnh đó, rừng còn đóng vai trò: lưu
trữ khí CO2, cung cấp thức ăn và môi trường sống cho hệ sinh thái, tăng cường sinh kế
cho người dân địa phương và giảm ô nhiễm môi trường.
Tháng 8/2019, nhận được sự ủng hộ đông đảo của hơn 1000 lượt đóng góp từ cộng
đồng và doanh nghiệp, Hạnh Phúc Xanh đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm Lâm trồng
10,000 cây bần tại Sóc Trăng. Sau hai tháng kết quả nghiệm thu cho thấy tỉ lệ sống của
rừng bần An Thạnh Nam đạt hơn 80% mặc dù đối diện với nhiều hiện tượng thời tiết cực
đoan, đặc biệt là triều cao.
Hạnh Phúc Xanh sẽ tiếp tục chăm sóc và trồng dặm cho rừng bần trong 4 năm tới.
Dự án đã trồng 10.000 cây bần chua tại huyện Cù Lao Dung.

Hình 19: Nhân sự địa phương là đối tác
chính trong việc đảm bảo kỹ thuật trồng
rừng tại Sóc Trăng.

Hình 20: Đại diện Nhà tài trợ cùng tham gia
trồng cây ngập mặn, tháng 9 năm 2019
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PHỤ LỤC 1
HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ & GÂY QUỸ,
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ & GÂY QUỸ
Ông Trần Vũ Hoài, Chủ tịch HĐ
Bà Đặng Ngọc Lan, Thành viên HĐ
Bà Nguyễn Ngọc Mỹ, Thành viên HĐ
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN
Ông Trần Lương, Chủ tịch HĐ, Giám Tuyển
Bà Đỗ Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐ, Tư vấn Chiến lược & Truyền thông
Bà Nguyễn Mỹ Linh, Nhà báo, Tư vấn Truyền thông
Ông Nguyễn Quốc Trung, Nhạc sĩ, Tư vấn Nghệ thuật
Ông Mai Phan Lợi, Chuyên gia Truyền thông Xã hội
Ông Nguyễn Sự, Nhà quản lý, Chuyên gia Văn hoá
GS. TS. Nguyễn Vân Nam, Chuyên gia Luật
TS. Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia Biến đổi Khí hậu
GS. TS. Ngô Bảo Châu, Chuyên gia Giáo dục
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Ánh, Chuyên gia Giáo dục
Bà Đào Thanh Huyền, Biên tập viên, Tư vấn Đào tạo
GS. Hồ Tú Bảo, Trí tuệ Nhân tạo, Tư vấn Khoa học kỹ thuật
TS. Ngô Thị Bích Đào, Chuyên gia Quy hoạch - Sinh thái
ThS. Vũ Hoàng Quyên, Chuyên gia Kinh tế - Xã hội
TS. Nguyễn Đức Thành, Chuyên gia Kinh tế
TS. Cao Thành Nghiệp, Chuyên gia Kiến trúc & Di sản
TS. Nguyễn Thị Hậu, Chuyên gia Văn hoá & Di sản
PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu, Bác Sĩ, Chuyên gia Y tế
TS. Trần Thành Lê, Chuyên gia Địa chất & Thủy Văn
TS. Lê Phát Quới, Chuyên gia Lâm nghiệp
TS. Phạm Anh Tuấn, Chuyên gia Thuỷ sản
TS. Hoàng Thúc Hào, Chuyên gia Kiến trúc
TS. Nguyễn Hạnh Nguyên, Chuyên gia Kiến trúc
Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Chuyên gia Kết cấu Xây dựng
Ông Lê Việt Hà, Chuyên gia Truyền thông về Kiến Trúc, Xây dựng
Bà Nguyễn Thế Thanh, Nhà báo
Ông Trần Trung Chính, Nhà báo
Ông Nguyên Ngọc, Nhà văn, Nhà văn hoá
Ông Dương Trí Toàn, Nhà văn, Tư vấn Truyền thông
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PHỤ LỤC 2
CÁC CÁ NHÂN VÀ CÁC ĐÓNG GÓP
ĐẶC BIỆT
Các hoạ sĩ đóng góp các
tác phẩm nghệ thuật

Các nghệ sĩ biểu diễn
trong đêm gây quỹ:

Các tình nguyện viên đáng quý:

Nguyễn Quân
Lê Kinh Tài
Lê Quảng Hà
Hồng Việt Dũng
Hà Trí Hiếu
Đặng Xuân Hoà
Đinh Quân
Trần Xuân Việt
Lê Thiết Cương
Đinh Thị Thắm Poong
Dương Thuỳ Dương
Nguyễn Thế Sơn
Nguyễn Thế Hùng
Ly Hoàng Ly
Nguyễn Quốc Thái
Lê Triều Điển
Tào Linh
Doãn Hoàng Lâm
Nguyễn Quang Huy
Lê Đình Nguyên
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Thị Châu Giang
Ngô Bình Nhi
Nguyễn Quốc Thắng
Phan Thùy Trang
Đỗ Văn Hiệp
Lê Anh Huy
Nguyễn Quốc Dũng
Lê Phi Hùng
Khổng Đỗ Duy
Hùng Rô
Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Quang Vinh
Bùi Trọng Dư
Mai Lê
Trần Quốc Vinh
Lê Thanh Hà
Nguyễn Thu Thủy
Trần Thị Thu
Nguyễn Việt Cường
Đinh Thị Thu Trang
Đỗ Đức
Trần Thảo Hiền
Nguyễn Bá Kiên
Nguyễn Văn Bảy
Trần Mạnh Cường
Nguyễn Thị Mỵ
Phan Thị Thủy
Đỗ Tuấn Thành
Phan Thị Thanh Nhàn
Nguyễn Vi Thủy
Vũ Ngọc Vĩnh

Diva Mỹ Linh
Diva Thanh Lam
Divo Tùng Dương
Divo Đức Tuấn
Thanh Bùi
Pianist Trang Trịnh
Pianist Phó An My
Pianist Bùi Vũ Nguyệt Minh
Hoàng Bách
Nguyên Hà
Nguyễn Trần Kim Ngân
Tạ Quang Thắng
Rapper Tiến Đạt
Phạm Anh Khoa
Thỏ Trauma (Nguyễn Quỳnh Anh)
Ban nhạc MTV
Phúc Bồ
Hà Lê
Ngọc Minh Idol
Thái Thùy Linh và con gái Thái An
Và các nghệ sĩ khác

Nguyễn Phạm Như Nam
Nguyễn Văn Hiệp
Huỳnh Nguyễn Khánh Quỳnh
Nguyễn Hải Hoàng
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Phan Vũ Hoàng
Nguyễn Phan Minh Đức
Sơn Hồ Bảo Trâm
Nguyễn Đức Khang
Trương Thị Kiều Qua
Nguyễn Hoàng Giáng Hương
Lê Văn Lăng
Nguyễn Ngọc Trâm
Hồ Tuyết Nhung
Huỳnh Tuyết Lan
Quản Mạnh Thanh
Trần Quốc Thắng
Đoàn Linh Nhi
Nguyễn Thị Phương Thảo
Tạ Thị Ngọc Anh
Thái Thị Cẩm Giang
Bùi Đoàn Chung
Nguyễn Thị Như Na
Trần Phúc Minh Duyên
Trần Thị Lan
Nguyễn Thị Hiên
Phạm Thị Thu Uyên
Phan Thị Thanh Thủy
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Hương Giang
Phạm Nam Giang
Nguyễn Thị Anh Thư
Tòng Bun Ly
Lê Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Phương Thảo
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Vũ Thùy Dung
Lê Vân Nhi
Nguyễn Thị Linh Trang
Bùi Thị Lệ Duyên
Phạm Phương Nhung
Quách Duy Chung
Nguyễn Thị Thư
Trần Hữu Khoa
Trần Thuỵ Thuỳ Dương
Ngô Hoàng Yến
Trần Nhật Thảo
Đặng Thu Thuỷ
Phan Hà Phú Đức
Võ Thị Bình Nhi
Nguyễn Hùng Anh Nhã
Nguyễn Hữu Cường
...

Các MC & Người nổi tiếng tham gia
các chiến dịch gây quỹ cộng đồng:
BTV - MC Diễm Quỳnh
Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung
MC Phan Anh
MC Sơn Lâm
Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm
NAG Thảo Ngô
Ninh Dương Lan Ngọc
Nhạc sĩ Huy Tuấn
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong
Rapper Tiến Đạt
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp
Diễn viên Hồng Ánh
GĐ Sáng tạo Dzũng Yoko
Lâm Lê Khánh Hảo
Trần Lê Ngọc Thắng
Diệu Nhi
Bùi Công Nam
Tạ Quốc Hoài Nam
Lai Thượng Hưng
Trang Hí
Huỳnh James x Pjnboys
Jun Phạm
Hoàng Xuân
Trần Thị Quỳnh
Thùy Trang
...
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