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                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 1 năm 2018. 
                                       

THƯ NGỎ  
---  --- 

 Kính gửi: Quý nhà hảo tâm và các bạn thân mến ! 

Một năm cũ sắp đi qua, không khí xuân đang ngập tràn khắp nơi để chào đón năm mới – 

Xuân Mậu Tuất 2018. Nhà nhà, người người đều mong muốn có một cái Tết thật no đủ, 

hạnh  phúc. Và đó cũng là điều mong muốn của chúng tôi – Nhóm từ thiện Thiện Duyên. 

Nhưng không phải ai cũng được may mắn, hạnh phúc bên gia đình khi Tết đến xuân về. 

Ở đâu đó, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn 

cần giúp đỡ. Hơn ai hết, người già neo đơn, người vô gia cư, trẻ em nghèo rất cần được sự 

quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của những người may mắn hơn.  

Dân tộc ta vốn có truyền thống tương thân tương ái – đó là một truyền thống văn hóa tốt 

đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta. Vì vậy, qua thư này, nhóm Thiện Duyên chúng tôi mong 

muốn kêu gọi sự chung tay giúp sức của quý nhà hảo tâm và bạn bè để cùng chia sẻ phần 

nào những khó khăn cùng họ khi cái Tết truyền thống đang cận kề.  

KẾ HOẠCH TẶNG QUÀ TẾT – XUÂN MẬU TUẤT 2018 

1. Thời gian 

Ngày 25, 26 tháng 12 âm lịch (tức ngày 10, 11/02/2018) 

2. Địa điểm 

Khu vực: Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Tân Bình , …  

3. Đối tượng 

- Những người kém may mắn: Người già neo đơn, người vô gia cư, trẻ em nghèo cơ 

nhỡ, ...  

- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn. 

4. Hình thức 

Tặng trực tiếp 

5. Số lượng 

- 200 phần quà cho những người kém may mắn; 

- 41 phần quà cho học sinh cấp 1 có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn; 
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- 10 suất học bổng cho học sinh cấp 2 tại địa bàn; 

6. Quà tặng 

a. Những người bất hạnh gồm: 120.000đ x 200 phần = 24.000.000đ  

- Bao lì xì: 50.000 đồng 

- Quà:  70.000 đồng 

b. Học sinh cấp 1 có hoàn cảnh khó khăn: 300.000đ x 41 phần = 12.300.000đ 

- Bao lì xì:  200.000 đồng 

- Quà:   100.000 đồng 

c. Học sinh cấp 2: 300.000đ x 10 phần = 3.000.000đ 

- 300.000 đồng 

7. Tổng kinh phí 

Tổng kinh phí dự kiến: 39.300.000 đồng 

(Ba mươi chín triệu ba trăm ngàn đồng) 

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “lá lành đùm lá rách” và “một miếng khi đói 

bằng một gói khi no”, nhóm từ thiện Thiện Duyên rất mong nhận được sự chung tay góp 

sức của quý nhà hảo tâm và quý mạnh thường quân để mang không khí Tết đến với họ.  

Mọi sự đóng góp cả về hiện kim, hiện vật cũng như những lời góp ý, chia sẻ của quý vị 

sẽ là nguồn động viên, động lực cho chúng tôi trên chặng đường mang yêu thương đến với 

mảnh đời kém may mắn nhiều hơn nữa. 

Chúng tôi cam kết mọi nguồn lực huy động sẽ được sử dụng vào mục đích gây quỹ tặng 

quà Tết cho những người nghèo, người vô gia cư và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt 

khó.  

Thông tin về các chương trình hoạt động của chúng tôi, Quý công ty, quý nhà hảo tâm, 

quý mạnh thường quân và các bạn có thể xem tại website:  

http://thienduyen.org/cac-chuyen-di.  

Và mọi sự ủng hộ, đóng góp của Quý vị và các bạn sẽ được chúng tôi ghi nhận và công 

khai trên trang website của nhóm: 

 http://thienduyen.org/chia-se. 
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Mọi thông tin/đóng góp về chương trình tặng quà Tết – Xuân Mậu Tuất 2018, xin vui lòng 

liên hệ: 

TRƯỞNG NHÓM 

Bùi Hữu Hùng 

Mobile: 0903 79 16 26 

Email: huuhung@thienduyen.org  

Số TK: 0600.9204.6837; ngân hàng Sacombank – CN Quận 12 

  

THÀNH VIÊN 

Nguyễn Thị Mỹ Linh 

Mobile: 0909 35 42 33  

Email: nguyenthimylinh@baoviet.com.vn  

Số TK: 007 100 3022 462; ngân hàng Vietcombank – HCM  

 

Quý vị có thể đóng góp trực tiếp tại địa chỉ: 270 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 10, Tp.HCM 

Thời gian: từ hôm nay đến ngày 31/01/2018 để thuận tiện cho việc chuẩn bị. 

 

Nhân dịp năm mới, thay mặt nhóm Thiện Duyên xin kính chúc Quý vị sức khỏe, 

thành đạt, hạnh phúc và luôn sống trong ánh quang của lòng từ bi và bác ái. 

Thay mặt nhóm"Thiện Duyên" 

             Tìm đường đi 

                      


