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THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

“

Thiện nguyện là một hoạt động không thể
thiếu bên cạnh kinh doanh sản xuất của mỗi
doanh nghiệp. Nó cho thấy cái tâm của
doanh nghiệp đối với xã hội. Giống như con
người khởi đầu sự thành công phải dựa trên
nền tảng đạo đức tốt.

”

Tổng Giám Đốc NASALAND
Ông Phạm Xuân Chiểu

LỜI NGỎ

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần NASALAND xin gửi đến Quý Mạnh thường
quân, các nhà hảo tâm và toàn thể cá bộ nhân viên lời cảm ơn sâu sắc
cùng lời chúc sức khoẻ, thành công và thịnh vượng.
Trong kinh doanh, chúng tôi luôn tâm niệm cho đi chính là nhận lại- “Cho
đi trước, nhận lại sau”. Chúng tôi cung cấp sản phẩm Bất động sản phù
hợp, dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp chính là sự cho đi để nhận lại niềm
tin, sự hài lòng của Khách hàng, đồng thời tạo niềm tin vững chắc trong
hợp tác đồng hành cùng đối tác, chủ đầu tư.
Những thành quả từ hoạt động kinh doanh đạt được hàng năm, ngoài
sự cố gắng, đoàn kết của tập thể phải kể đến là sự tin tưởng đồng hành
của Quý khách hàng và một môi trường xã hội thuận lợi để giúp tập thể
kinh doanh phát triển. Chính vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ
một phần những thành quả đạt được hàng năm đến với xã hội nhằm
giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Thông qua chương trình thiện
nguyện hàng năm, mỗi xuân về là dịp để chúng tôi mang những tình
thương, sự chia sẻ từ Quý mạnh thường quân, khách hàng, cán bộ nhân
viên đến với cộng đồng. Đồng thời là dịp để chúng tôi nhìn lại kết quả
hoạt động kinh doanh trong năm và đồng cảm những mảnh đời khó
khăn. Đó cũng là động lực cho kế hoạch trong năm tiếp theo để doanh
nghiệp có thể lớn mạnh, hiệu quả hơn nhằm có thể giúp đỡ nhiều hơn
cho xã hội.
Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những mạnh thường quân và Quý
khách hàng đã đồng hành cùng chương trình NASALAND KHẮC thiện
nguyện hàng năm. Những đóng góp cho xã hội sẽ giúp tô vẽ tươi đẹp
hơn cho đời và một phần gia tăng công đức trong cuộc sống của Quý
mạnh thường quân. NASALAND xin cam kết mọi sự đóng góp sẽ được
thể hiện minh bạch và trao gửi đến đúng nơi, đúng người cần sự giúp đỡ.

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND
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THÔNG ĐIỆP
CHƯƠNG TRÌNH
“Đoàn kết – Chia sẻ” là những giá trị cốt
lõi mà toàn thể thành viên NASALAND
luôn hướng đến, hơn thế nữa chúng tôi
luôn muốn lan toả giá trị này đến với
cộng đồng. Yêu thương những mảnh
đời bất hạnh, lá lành đùm lá rách cho
những gia đình có hoàn cảnh khó khăn,
trẻ mồ côi thiếu sự yêu thương, những
cụ già neo đơn không nơi nương tựa...
Chính vì vậy NASALAND KHẮC ra đời Chương trình thiện nguyện hàng năm
được chúng tôi tổ chức với mong muốn
đóng góp một phần nhỏ hiện kim và
công sức để giúp đỡ những mảnh đời
khó khăn cơ nhỡ trong xã hội.
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Chương trình diễn ra vào tháng 12 (tháng Chạp âm
lịch) hàng năm do Công ty Cổ phần Nasaland trực
tiếp đứng ra tổ chức. Quỹ thiện nguyện Nasaland
Khắc luôn đón nhận sự sẻ chia từ cán bộ nhân viên
Nasaland, đơn vị Chủ đầu tư, đối tác và Quý khách
hàng. Đặc biệt, mỗi giao dịch bất động sản thành
công tại Nasaland, là Quý khách hàng đã đóng góp
một phần công đức vào Quỹ thiện nguyện với số
tiền 0.1% doanh thu cho chương trình. Đây cũng
chính là thông điệp chúng tôi muốn hướng đến là
tạo sự đoàn kết không chỉ nội bộ nhân viên mà còn
là sự gắn kết chặt chẽ giữa khách hàng với tập thể
Nasaland. Thông qua chương trình, tập thể sẽ xóa
nhòa khoảng cách, địa vị, vai trò trong xã hội mà chỉ
một mục tiêu chung, đoàn kết và chia sẽ để giúp đỡ
nhiều nhất cho xã hội.
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VỀ NASALAND- ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Công ty Cổ phần Nasaland được thành lập năm 2016 với tôn chỉ lấy uy tín và
chính trực làm kim chỉ nam hoạt động. Sau hơn 5 năm hình thành và phát triển,
NASALAND đã khẳng định được vị thế trong lòng khách hàng và đối tác với một
thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp và giàu năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực
dịch vụ Bất động sản.

Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi luôn khao khát hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp,
năng động và chính trực nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng, sự tín nhiệm cho đối tác
và sự đoàn kết cho nhân viên nội bộ. Đó là phần thưởng giá trị cao quý nhất mà chúng tôi đang
gìn giữ và phát huy qua từng giai đoạn phát triển.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua cùng nền tảng đang xây dựng chính là động lực,
niềm tin để chúng tôi tiếp tục nổ lực phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động. Định hướng trở
thành thương hiệu chuyên nghiệp được lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản
sau 10 năm hoạt động.

VỀ NASALAND KHẮC
Cuối năm là thời điểm mỗi người đều mang trong mình nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Là dịp để chúng
ta nhìn lại thành quả của một năm lao động, học tập và cống hiến. Chúng ta trưởng thành hơn, có cái nhìn
sâu sắc hơn về cuộc sống, về bản thân, gia đình và xã hội. Khao khát chia sẻ một phần những giá trị lao
động đạt được trong năm qua đến với xã hội, cộng đ
NASALAND KHẮC được ra đời với sứ mệnh “Khắc mãi yêu thương” thông qua hoạt động thiện nguyện mỗi
dịp xuân về. Mong muốn khắc giữ những sẻ chia yêu thương đến cộng đồng thông qua chương trình.
Văn hóa NASALAND luôn đề cao giá trị đạo đức. Mọi hoạt động kinh doanh đều phải được bắt nguồn trên
nền tảng đạo đức tốt. NASALAND KHẮC là chương trình được Ban giám đốc cùng tập thể gìn giữ và phát
huy trong suốt thời gian qua kể từ khi thành lập. Mỗi hoạt động thiện nguyện được diễn ra là sự đóng góp
rất to lớn từ tất cả thành viên của chương trình, bao gồm:
- Đóng góp của khách hàng thông qua mỗi giao dịch thành công tại hệ thống NASALAND.
- Đóng góp của chuyên viên kinh doanh Nasaland thông qua mỗi giao dịch thành công.
- Đóng góp của tất cả cán bộ nhân viên hệ thống qua Thùng quỹ thiện nguyện tại văn phòng.
- Đóng góp hiện vật, hiện kim của tất cả Mạnh thường quân gồm Quý đối tác, Chủ đầu tư, khách hàng
và cán bộ nhân viên toàn hệ thống Nasaland.
Tất cả những đóng góp về sức của và sức người của các mạnh thường quân sẽ là hành trang và niềm tin
vào cuộc sống của những em bé mồ côi, những cụ già cơ nhỡ không nơi nương tựa. Là đóng góp một phần
vào công đức của mỗi người nhằm mang đến sự yên bình trong tâm hồn, san sẻ những yêu thương và khắc
giữ những giá trị truyền thống.

Hạnh phúc là sẻ chia
Thông điệp mà chương trình thiện nguyện NASALAND KHẮC
muốn lan toả đến cho tất cả mọi người.

www.nasaland.vn
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VỀ QUỸ THIỆN NGUYỆN NASLAND KHẮC

“Mỗi giao dịch bất động sản thành công
từ Quý Khách hàng đã đóng góp 0.1% doanh thu
cho Quỹ Thiện Nguyện NASALAND KHẮC hàng năm”
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“

Quý khách hàng của NASALAND sẽ là

Mạnh Thường Quân
của quỹ thiện nguyện NASALAND KHẮC hàng năm.

“

Quỹ thiện nguyện NASALAND KHẮC là Quỹ quyên góp cho chương trình thiện
nguyện Nasaland Khắc được tổ chức hàng năm vào mỗi dịp trước Tết Nguyên Đán.

Thời gian bắt đầu
$

Từ 15/12 (AL) đến hết ngày 14/12 (AL) hàng năm.

$ $
$

Hình thức quyên góp và thu nhận:
Bao gồm cả quỹ hiện vật và hiện kim cho công tác thiện nguyện diễn ra hàng năm.
Quỹ hiện kim bao gồm:
- 0.1% doanh thu kinh doanh hằng năm của toàn hệ thống NASALAND
- Số tiền quyên góp hàng năm của “Thùng từ thiện” đặt tại mỗi văn phòng NASALAND
- Số tiền quyên góp của các mạnh thường quân hàng năm gồm khách hàng, chủ đầu tư, đối tác,
cán bộ nhân viên và người thân đồng hành cùng NASALAND.
- Kinh phí tổ chức chương trình do Công ty Cổ phần Nasaland tài trợ.

www.nasaland.vn
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KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

NASALAND KHẮC
Công tác trước chuyến thiện nguyện
(20-25/11 AL)
20/11 (AL): Chốt những địa điểm thiện nguyện sẽ đi tiền trạm từ thông tin xã hội.
22/11- 25/11 (AL): Tiền trạm chọn địa điểm tổ chức thiện nguyện phù hợp.
Liên hệ với phường xã hoặc người quản lý tại nơi tổ chức thiện nguyện để đăng ký tổ
chức chương trình.

Tổ chức công tác thiện nguyện
25/11- 30/11 (AL): Lên kế hoạch và dự trù kinh phí.
01/12- 03/12 (AL): Phê duyệt kế hoạch
04/12 (AL): Truyền thông kế hoạch thiện nguyện đến với mọi người.
04/12- 14/12 (AL): Nhận ủng hộ và tổng kết tổng quỹ Nasaland Khắc. Số tiền quyên góp
sau thời gian trên được tổng kết vào chương trình năm sau.
10/12- 18/12 (AL): Công tác hậu cần: mua sắm & chuẩn bị quà tặng (hiện vật, hiện kim),
thiết kế in ấn, vật dụng cần thiết cho chuyến đi, thư cảm ơn.
15/12 (AL): Công bố số tiền quyên góp và lịch trình chuyến đi .
15/12 (AL): Chốt danh sách tham gia trực tiếp và thực hiện chuyến đi yêu thương.
20/12- 22/12 (AL): Tổ chức chuyến đi thiện nguyện Nasaland khắc.

Công tác sau thiện nguyện
(23/12- 26/12 AL)
24/11 (AL): Đối soát chi phí thực tế, chốt sổ số tiền còn lại của quỹ thiện nguyện.
25/11 (AL): Công bố kết quả chuyến đi qua hình ảnh, video. Minh bạch danh sách và con
số nhận đóng góp từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và quý khách hàng.
26/11 (AL): Gửi thư cảm ơn.

10

(Mốc thời gian có thể sớm hơn hoặc muộn hơn dự kiến).
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DÒNG LỊCH SỬ

NASALAND KHẮC
Trải qua 5 năm hoạt động cùng 4 lần tổ chức chương trình NASALAND KHẮC. Sau mỗi chương
trình thiện nguyện, đọng lại trong mỗi thành viên tham gia là sự đồng cảm sâu sắc với những
mảnh đời bất hạnh. Từ đó, mỗi cá nhân đều nhận thức được thêm trách nhiệm của mình với xã
hôi. Tập thể NASALAND thêm phần gắn kết và hoạt động hiệu quả.

www.nasaland.vn

11

NASALAND KHẮC I

Cho đôi bàn tay khắc vào tim,
tim khắc vào tim

Thời gian: 06/02/2018
Địa điểm: Chùa Lâm Quang – 301/117/70H Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8.
Chương trình: Thăm hỏi, trao những món quà và lì xì Tết cho các cụ già neo đơn tại chùa.
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Sống cả một cuộc đời dài,
chỉ mong phút yêu thương ấm áp lúc cuối đời!

NASALAND KHẮC I

2018

www.nasaland.vn
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NASALAND KHẮC II:

Khắc mơ ước
- Tạc tương lai

Thời gian:

30/01/2019

Địa điểm:

Tịnh xá Bửu Sơn, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Chương trình: Tổ chức trò chơi, tặng quà khuyến học cho 40 trẻ mồ côi;
thăm hỏi, trao quà, lì xì Tết cho 32 cụ già neo đơn tại Tinh xá Bửu Sơn - Đồng Nai.

04
14
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Những đứa trẻ
luôn mong chờ
hơi ấm!

www.nasaland.vn
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NASALAND KHẮC II:

16
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NASALAND KHẮC III

Khắc chân tình - chạm vào trái tim

Thời gian: 15/01/2020
Địa điểm: Tổ chức tại Ấp Bình Lợi, P. Trường Lạc, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Chương trình: Thăm hỏi, giúp đỡ và phát tận tay những phần quà tết cũng như hiện vật cho
100 hộ gia đình khó khăn tại Ô Môi, Cần Thơ.
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2020

Sẻ chia là hạnh phúc!
www.nasaland.vn
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NASALAND KHẮC IV

Khắc yêu thương
- sẻ chia hạnh phúc

Thời gian: 31/01/2021
Địa điểm: Mái Ấm Cô Hồng – 133B đường Phan Văn Đáng, ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu,
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Chương trình: Thăm hỏi, trao quà, lì xì Tết cho 75 cụ già neo đơn tại Mái ấm cô Hồng, Đồng Nai.
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Ấm lắm những chia sẻ yêu thương!

Nhằm lan tỏa yêu thương
đến những mảnh đời
có hoàn cảnh khó khăn.

To spread the warmest love to those living in difficult circumstance

21
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NASALAND KHẮC V - 2022
(DỰ KIẾN)

Sẻ chia một khắc
Ấm cả mùa xuân

ết đến Xuân về là khoảng thời gian được mong chờ
nhất trong năm, là mùa đoàn tụ, là lúc mọi người
tạm gác lại những bận rộn để dành thời gian trở về với
gia đình và cùng nhau tận hưởng không khí nhộn nhịp
và ấm áp. Nhưng không phải ai cũng may mắn có
khoảng thời gian đón nhận hơi ấm, tình thương bên
mâm cơm gia đình. Đặc biệt năm nay chịu sự ảnh
hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 càng khiến
cuộc sống khó khăn hơn.

T

22

NASALAND KHẮC V - 2022 với chủ đề “Sẻ chia một
khắc - Ấm cả mùa Xuân” hy vọng có thể sẻ chia
một phần khoảnh khắc trong cuộc sống bằng
những tấm lòng, sự chân tình thông qua những
phần quà nhu yếu phẩm cần thiết. Giúp những
mảnh đời khó khăn cảm nhận được hơi ấm Xuân
về và tiếp tục hành trình cuộc sống cho năm mới.

www.nasaland.vn

Đ

ể có thể giúp đỡ và lan tỏa tình yêu thương đến
nhiều mảnh đời cơ cực trong cuộc sống, Quỹ
thiện nguyện đang nhận quyên góp từ Quý mạnh
thường quân đóng góp hiện vật, hiện kim cho
chương trình NASALAND KHẮC V - 2022.

Hiện kim và hiện vật đóng góp của Quý đối tác, Quý
mạnh thường quân được đảm bảo trao toàn bộ và
trực tiếp đến các cụ đang gặp hoàn cảnh khó khăn
cần trợ giúp.
(Trong chương trình kỳ này, BTC xin phép không nhận quần áo cũ,
đồ dùng lớn.)

Địa điểm nhận quyên góp: 30 Trần Lựu, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức
(Trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND).
Mọi thông tin đóng góp hiện kim, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND
Trụ Sở Chính : Số 30, Trần Lựu, P. An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại
: (+84) 909 777 500
Email
: info@nasaland.vn
Website
: www.nasaland.vn
Fanpage
: www.facebook.com/nasaland.vn

NASALAND xin gửi đến QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN lời
cảm ơn chân thành nhất vì đã tin tưởng và ủng hộ
chương trình thiện nguyện NASALAND KHẮC V - 2022
cũng như lời chúc năm mới bình an, hạnh phúc và vạn
sự như ý.

www.nasaland.vn
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THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Mọi đóng góp và đăng ký tham gia trực tiếp chương trình thiện nguyện
NASALAND KHẮC hàng năm, Quý mạnh thường quân vui lòng liên hệ
theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND
Địa chỉ

: 30 Trần Lựu, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

SĐT

: 0909 777 500

Email

: info@nasaland.vn

Website

: www.nasaland.vn

Đại diện

: Ông Phạm Xuân Chiểu

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Tài khoản nhận ủng hộ
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- Tên đơn vị thừa hưởng

: Phạm Xuân Chiểu

- Số tài khoản

: 1110 1110 77779

- Ngân hàng

: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)- CN Thảo Điền

- Nội dung chuyển khoản

: Ông/Bà (họ và tên) đóng góp thiện nguyện Nasaland Khắc 202…

www.nasaland.vn

xin cảm ơn
Xin cảm ơn!
NASALAND KHẮC xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Đối tác, Quý mạnh thường quân
đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN NASALAND
Giữ vững tinh thần khởi nghiệp

Phone
E-mail
Address
Website
Facebook

: 0909777500
: info@nasaland.vn
: 30 Trần Lựu, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
: nasaland.vn
: facebook.com/nasaland.vn

