
Cứu trợ  và  Chăm sóc



      Quỹ Trăng Khuyết 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, Trẻ em bị bỏ rơi và Mẹ 
bầu cơ nhỡ. 

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

cải thiện chất lượng cuộc 
sống;

Quỹ Trăng Khuyết 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 và 100% tái 
đầu tư vào mục đích cộng đồng. 
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Về chúng tôi1
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 Tầm nhìn, sứ mệnh2
Đảm bảo hoạt động từ thiện:
ü Có cam kết mục tiêu
ü Có kế hoạch rõ ràng;
ü Có chọn lọc đối tượng;
ü Có liên kết chặt chẽ;

… để kết quả nhận về luôn là nụ cười  
và những lời cảm ơn từ những mảnh 
đời đã được giúp đỡ.

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

ü Minh bạch 
ü Đồng cảm
ü Chân thành
ü Truyền cảm hứng 

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



Bắt đầu xây dựng fanpages, website và 
liên kết với mái ấm trong việc cứu trợ và 

chăm sóc 

Tháng 7. 2020

Tháng 4. 2013
Khởi tạo Trung tâm BTXH 

Hường Hà Nguyệt và
các hoạt động từ thiện
cá nhân tại Việt Nam.

Giai đoạn đại dịch Covid-19,
lượng hồ sơ xin vào tăng đột biến, thực 

phẩm, bỉm sữa… cạn kiệt...

Tháng 3. 2020

Khởi tạo dự án
“Quỹ Từ thiện & BTXH Trăng 

Khuyết”

Tháng 6. 2020
Chính thức được Pháp luật VN 

chấp thuận mô hình DNXH 
(100% cộng đồng).

Tháng 11. 2020
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Hoàn thiện trung tâm 
vô gia cư đầu tiên tại HCM
(Quán trọ Trăng Khuyết Q8) 

Tháng 05. 2021

3 Hành trình khởi tạo và phát triển



Đồng hành và phát triển

Thiết kế bộ nhận diện 
thương hiệu

Ngân sách khởi tạo và  
vận hành 2 năm đầu tiên.

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

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

Cơ sở vật chất cho 
mái ấm phía Bắc



5  Cơ sở trợ giúp và các mái ấm liên kết

Người già
•  Quán trọ Q8
•  Quán trọ Q12
•  Quán trọ Vu Lan
•  Sài Gòn Bao Dung
•  Vinh Sơn
•  Diệu Pháp
•  Thiên Ân
•  Ngọc Quang
•  Đức Ái
•  Hường Hà Nguyệt

•  Kỳ Quang 2 – Gò Vấp
•  Kỳ Quang 2 – Quận 12

Trẻ em

•  Bình An
•  Từ Hạnh
•  Mây Ngàn

Người già & Trẻ em

•  Nhà tạm lánh An An
•  Quán trọ Vu Lan
•  Sài Gòn Bao Dung

Mẹ bầu
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THỦ ĐỨCLONG AN
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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/


120.677
7

(Thực đạt ) 
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Thành quả tích lũy 2020 và 2021

Lượt quyên góp

1.475
Mảnh đời được hưởng sự 
chăm sóc

906
Tình nguyện viên cùng 
chung sức20

21
96

Mảnh đời được cứu trợ và 
bảo trợ toàn phần

425.215
Bữa ăn cộng đồng được 
trao tặng

9 Mái ấm liên kết

4 Mái ấm mini xây mới



8 Kế hoạch 2022

20
22

(Dự kiến) 

  5 Tỷ VNĐ 

1.500
Mảnh đời được hưởng sự 
chăm sóc

800
Tình nguyện viên cùng 
chung sức

100
Mảnh đời được cứu trợ và 
bảo trợ toàn phần

200.000
Bữa ăn cộng đồng được 
trao tặng

12 Mái ấm liên kết

2 Mái ấm mini xây mới

được quyên góp

12



    
 Chinh phục mục tiêu gây quỹ 10 tỷ đồng trong năm 2023 để có thể hiện 
thực hóa các mục tiêu thiện nguyện bao gồm:  

+ 170 sinh mạng (già, trẻ, bầu) được tiếp nhận mới; 

+ 150.000 bữa ăn cộng đồng được triển khai;

+ 1 mái ấm (hoặc viện dưỡng lão giá rẻ) được xây mới;

+ 12 chuyến thiện nguyện tại vùng sâu, vùng xa và vùng cao.

+ Kế thừa và phát huy các thành quả thiện nguyện của các năm trước 

8 Kế hoạch 2023
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QUỸ TỪ THIỆN & BẢO TRỢ  XÃ HỘI TRĂNG KHUYẾT
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