
Cứu trợ  và  Chăm sóc



Là một tổ chức từ thiện về 
nhân đạo và sự sống, nhằm kết 
nối cộng đồng và thực hiện các 
hoạt động trợ giúp trực tiếp 
cho các Cụ già không nơi 
nương tựa và Trẻ em bị bỏ rơi.

Thông qua các hoạt động:
 Cứu trợ khẩn cấp;
 Cung cấp bữa ăn, chỗ ở và 

cải thiện chất lượng sống;

Chúng tôi hoạt động độc lập, phi tôn giáo và phi lợi
nhuận trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thông qua pháp
nhân là Quỹ Từ Thiện & BTXH Trăng Khuyết, một doanh
nghiệp xã hội, hoạt động 100% vì cộng đồng.
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Chúng tôi là ai?1
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Tầm nhìn, sứ mệnh2
Đảm bảo hoạt động từ thiện:
 Có cam kết
 Có kế hoạch;
 Có chọn lọc;
 Có liên kết;
 Có bền vững
… để kết quả nhận về luôn là nụ cười  
và những lời cảm ơn từ những mảnh 
đời được giúp đỡ.

Nỗ lực hết mình để trở thành một 
tổ chức từ thiện: 

 Minh bạch 
 Đồng cảm
 Chân thành
 Truyền cảm hứng 

... định hướng trở thành cánh chim 
đầu đàn trong mảng từ thiện về nhân 
đạo và sự sống tại Việt Nam.



Hành trình khởi tạo và phát triển

Khởi tạo Trung tâm BTXH 
Hường Hà Nguyệt (với 7 
mảnh đời) và cá hoạt động từ 
thiện cá nhân tại Việt Nam

Cảm nhận được sự khó khăn vì 
đại dịch Covid-19, lượng hồ sơ 
xin bảo trợ vào tăng đột biến, 
thực phẩm, bỉm sữa… cạn kiệt

Xác định “cần phải có mô 
hình liên kết và sự chung 

tay của cộng đồng”

Bắt đầu có những TNV, MTQ
đầu tiên , các chuyến thiện 

nguyện đầu tiên, các mảnh đời 
được cứu trợ đầu tiên.

Khởi tạo dự án “Quỹ 
Từ thiện & Trăng 

Khuyết” tại TP. HCM

Chính thức được Pháp luật 
VN chấp thuận mô hình 
DNXH (100% cộng đồng)
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Chuyên nghiệp hóa mảng 
Từ thiện Cộng đồng và  

Chương trình “thêm 1 bữa 
no, thêm 1 nụ cười”
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Bạn đồng hành trên con đường khởi tạo  

Văn phòng vận hành

Thiết kế bộ nhận 

diện thương hiệu

Ngân sách khởi tạo và  

vận hành năm đầu tiên.

và hơn 20 mạnh thường quân  tài trợ bằng tiền mặt và hiện vật

Cơ sở vật chất cho 

mái ấm phía Bắc

Quản trị và

vận hành dự án

Hỗ trợ truyền 

thông và gây quỹ
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Đối tác truyền thông 

và kết nội cộng đồng 

thiện nguyện

Đối tác công nghệ
và phát triển CNTT 

Đối tác về minh 

bạch tài chính
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Đơn vị thành viên (trực thuộc)4
Trăng Khuyết bao gồm 01 Văn phòng chính và 04 Chi nhánh trực thuộc tại TP. HCM bao gồm:

CÔNG TY TNHH MTV QUỸ TỪ THIỆN & BTXH TRĂNG KHUYẾT
CN – TRUNG TÂM TỪ THIỆN TRĂNG KHUYẾT
CN – TRUNG TÂM QUẢN LÝ & HỖ TRỢ NGƯỜI VÔ GIA CƯ QUẬN 8
CN – TRUNG TÂM QUẢN LÝ & HỖ TRỢ NGƯỜI VÔ GIA CƯ QUẬN 12
CN – TRUNG TÂM QUẢN LÝ & GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN CỘNG ĐỒNG
Chi tiết vui lòng truy xuất và tham khảo tại:  https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/

https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/


Chuỗi Liên kết trong cứu trợ và chăm sóc

Người già

1. Trăng Khuyết Q8
2. Trăng Khuyết Q12
3. Thiên Ân
4. Đức Ái
5. Lâm Quang
6. Ngọc Quang
7. Diệu Pháp
8. Vĩnh Sơn

Các mái ấm cộng đồng

Trẻ bại não

1. Kỳ Quang 2 – Quận 12

Người già + trẻ em

1. Bình An
2. Từ Hạnh
3. Mây Ngàn
4. Hường Hà Nguyệt

Trẻ em

1. Kỳ Quang 2 – Gò Vấp
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Cam kết xã hội đang thực hiện6
Cam kết xã hội đã ký: Số 02/2021/CK, ký ngày 29 tháng 01 năm 2021 – Quản lý bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

Chi tiết vui lòng truy xuất và tham khảo tại:  https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/

https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/


216
Chuyến thiện nguyện
cộng đồng

96
Mảnh đời được cứu trợ và
bảo trợ toàn phần

1.403
Mảnh đời được hưởng sự
chăm sóc

85.215
Bữa ăn cộng đồng
được trao tặng

562
Tình nguyện viên cùng
chung sức

8
Mái ấm được liên kết
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 Thành quả 2020 - Trăng Khuyết7

(Thực đạt) 



2
0

2
1 500

Chuyến thiện
nguyện cộng đồng

325
Mảnh đời được cứu trợ và
bảo trợ toàn phần

1.500
Mảnh đời được
hưởng sự chăm sóc

200.000
Bữa ăn cộng đồng
được trao tặng

800
Tình nguyện viên
cùng chung sức

15
12 Mái ấm được xây liên kết 
và 3 mái ấm được xây mới
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Kế hoạch năm 2021 - Trăng Khuyết8

(Kế hoạch) 
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QUỸ TỪ THIỆN & BẢO TRỢ  XÃ HỘI TRĂNG KHUYẾT
Văn phòng: 102/42 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Website:    www.quytrangkhuyet.com Facebook.com/Tuthientrangkhuyet
Cứu trợ khẩn cấp (24/7): 028.6650.7999 - Trưởng dự án: 097.678.4338 (Mr. Nam)
Giấy phép số:  0316582322/DNXH       - TK: 3999678 – Ngân hàng Á Châu (ACB) 


