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THƯ VẬN ĐỘNG 
“Chương trình trao quà và học bổng 
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt 
tại xã Đa Kia và xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước” 
 

Tp.HCM, Ngày 19/11/2020 
 

 

Kính gửi: 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 
- Các quý doanh nghiệp; 
- Các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. 

 
 

Hành trình về vùng đất Bù Gia Mập 
Một ngày tháng 10.2020, theo lời giới thiệu, chúng tôi theo chân chị Hoa - một 
tình nguyện viên thiện nguyện lâu năm và cũng là một trong những nhà hảo 
tâm đã gắn kết, tổ chức nhiều chương trình nhân ái giúp đỡ người có hoàn 
cảnh khó khăn của tỉnh Bình Phước, tìm đến xã Đa Kia và xã Phước Minh, 
huyện Bù Gia Mập để tìm hiểu về đời sống và những khó khăn của các em học 
sinh nơi đây. 
Chúng tôi bắt đầu hành trình đến Trường tiểu học Đa Kia A, Đa Kia C và 
Trường trung học cơ sở Phước Minh để tìm hiểu về những hoàn cảnh khó 
khăn của các em học sinh. Điều kiện thời tiết ngày khảo sát không được tốt do 
cơn mưa dai dẳng từ đêm hôm trước vẫn còn rả rích, ảnh hưởng đến tận sáng 
hôm sau và ngày càng nặng hạt hơn. Song chúng tôi vẫn bám sát cuộc hành 
trình để sớm thấu hiểu cuộc sống nơi đây. 
 

Điều kiện cơ sở vật chất tốt, đường đến trường còn khó khăn 
Xét về điều kiện cơ sở vật chất, Trường tiểu học Đa Kia A và Trường trung học 
cơ sở Phước Minh được đầu tư khang trang hơn từ các nguồn kinh phí huy 
động, trong khi Trường tiểu học Đa Kia C vẫn còn trong quá trình đầu tư nâng 
cấp. Đây là những tiêu chí xây dựng các Trường phải tích cực đổi mới nhằm 
phục vụ nhu cầu đào tạo cho các em học sinh.  
Xét về giao thông đến trường, tuy đã có sự đầu tư từ địa phương, song do Bù 
Gia Mập nói chung và hai xã Đa Kia và xã Phước Minh đều là những địa 
phương vùng sâu, vùng xa nên việc đầu tư còn hạn chế. Tỉ lệ đường nhựa 
hiện đang từng bước cải thiện, thuận tiện hơn ở lộ chính, vào sâu trong những 
con đường làng dân cư vẫn chưa được chỉnh trang nhiều, chủ yếu vẫn còn là 
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đường “đất đỏ” - nắng thì bụi đất bay bám vàng cả một vùng, mưa thì lầy lội, 
trơn trượt khiến việc đến trường của các em học sinh càng khó khăn hơn. 
 

Vì kinh tế gia đình, việc học dễ gãy gánh giữa đường 
Học sinh tại các điểm trường phần lớn là người dân tộc S’tiêng, vốn đã bám 
trụ sinh sống tại đây từ rất lâu. Việc tư duy học tập và nhu cầu đến trường của 
các em có thuận lợi với nhà trường và địa phương hay không còn tuỳ thuộc rất 
nhiều vào văn hoá, phong tục và kinh tế của từng gia đình. 
Phần đông các gia đình dân tộc tại đây sẽ đi làm thuê hoặc thuê đất canh tác 
để trang trải chi phí. Mặc dù đã được phổ biến kiến thức về kế hoạch hoá gia 
đình song việc nhiều gia đình đông con vẫn chiếm tỉ lệ cao, điều này cũng phần 
nào tác động đến kinh tế và việc học tập của các em dễ gãy gánh giữa đường. 
 

Trường Số lượng HS 
đang theo học 

Học sinh 
người dân tộc 

Điều kiện 
gia đình 

Tiểu học Đa Kia A 520 10% 
Khó khăn. Xa Tiểu học Đa Kia C 348 100% 

THCS Phước Minh 637 40% 
 

§ Cập nhật đến ngày 18/10/2020 
§ Nguồn: Đại diện các Trường cung cấp 

 

Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01/2021 
Trong chương trình thiện nguyện đầu năm 2021, Nhóm tình nguyện Chắp Cánh 
Ước Mơ sẽ phối hợp với địa phương hai xã Đa Kia và xã Phước Minh, tổ chức 
buổi trao quà và học bổng khuyến khích học tập cho các em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, vượt khó học tốt. 
Một trong những lý do chính Nhóm quyết định chọn hai xã Đa Kia và xã Phước 
Minh (Bù Gia Mập, Bình Phước) làm trọng điểm chương trình đầu năm, bởi vì 
theo tiêu chí chọn lựa địa điểm tổ chức của Nhóm, sẽ chỉ tập trung vào những 
địa phương cần sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội song vẫn còn ít tổ chức, 
nhóm thiện nguyện đến hỗ trợ, điều này sẽ góp phần san sẻ yêu thương và 
thiết thực hơn. 
Quý Mạnh thường quân và các bạn Tình nguyện viên có thể tham khảo một số 
hình ảnh khảo sát tại đây. 
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Chung tay để “Chắp cánh ước mơ” 
Chúng tôi hiểu rằng, đại dịch SARS-COV-2 (COVID-19), bắt đầu bùng phát từ 
đầu năm 2020 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, công việc của mỗi người – vốn là nguồn lực mạnh thường quân hằng 
năm của Nhóm. Nhóm vẫn đặt niềm tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả và vực dậy 
sự khởi sắc, cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời có cuộc sống khó khăn, 
động viên tinh thần các em đến trường và chắp cánh cho những ước mơ còn 
đang hoài bão. 
Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ kính chúc quý Mạnh thường quân và 
các bạn Tình nguyện viên nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc và 
gia đình luôn hạnh phúc, bình an. 
Thông tin vận động hiện vật, hiện kim, Quý Mạnh thường quân và các bạn Tình 
nguyện viên tham khảo ở Trang 4 của Thư vận động. 
Xin chân thành cảm ơn!  
 
Ban Điều hành 
Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước Mơ 
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THÔNG TIN VẬN ĐỘNG 
Thông tin bao gồm về thời gian diễn ra chương trình, kế hoạch vận động, các giá trị 
hiện vật, hiện kim cần vận động, cũng như thông tin liên hệ đến đại diện Nhóm tình 
nguyện Chắp Cánh Ước Mơ. 
 
 
 

142.000.000 VND 
Tổng số chi phí 

cần vận động thực hiện chương trình 
 
 

 
02 tháng 

Tổng thời gian 
vận động quyên góp 

 

 
31/01/2021 
Thời gian dự kiến 

diễn ra chương trình. 
 

 
15 Suất Học Bổng 

2,000,000 VND/ suất. Dành cho các em 
học sinh THCS có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. 
 

 
Học Bổng Đặc Biệt 

Hai suất. 6,000,000 VND/suất. Hỗ trợ 
xuyên suốt năm học. 

 

 
300 Phần Quà 

Mỗi phần quà trị giá 300,000 VNĐ (bao 
gồm 1 bộ đồng phục gồm áo sơ mi và 

quần tây/ váy xanh), dụng cụ học tập, ba 
lô, tập vở. 

 
Nâng Cấp Chỗ Ở 

Cho gia đình một em học sinh người 
đồng bào với chi phí 10,000,000 VND. 
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THÔNG TIN ĐÓNG GÓP & LIÊN HỆ 
Quý Mạnh thường quân có thể chuyển khoản quyên góp thông qua thông tin người 
được Nhóm Chắp Cánh Ước Mơ uỷ nhiệm bên dưới. Thông tin về Người quyên 
góp, Số tiền sẽ được công bố công khai trên Fanpage, Website và Báo cáo thu chi 
của Nhóm. 
 
Thông tin đóng góp & chuyển khoản: 
 

Tên Tài khoản: Phạm Duy Chi An 
Số Tài khoản (VND): 0331 0004 75998 

Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) 
Chi nhánh: Sài Gòn 

Nội dung: [Tên] [Số điện thoại] [Thông điệp cá nhân] 
Ví dụ: Cảnh An 0909888765 quyen gop 

 
Hoặc, Quý mạnh thường quân có thể chuyển quyên góp qua MoMo, thông qua số 

điện thoại 0938 587 188. Chủ tài khoản Phạm Duy Chi An. 
Nội dung chuyển khoản tương tự như chuyển qua ngân hàng. 

 
 
 
 
Thông tin Liên hệ về tổ chức: 
 

Trưởng Nhóm: Phạm Duy Chi Quân 
Điện thoại: 0369 690 071 
Facebook: https://fb.com/phamduy.chiquan  

  
Thông tin Truyền thông: Trần Hùng Cường 

Điện thoại: 0906 492 844 
Facebook: https://fb.com/hungcuongcntv  

  
Phụ tách Tài chính: Phạm Duy Chi An (Chuyển khoản) 

Điện thoại: 0938 587 188 
Facebook: https://fb.com/mlv.chian 

  
Email: chapcanhuocmo.charity@gmail.com 

Website: https://chapcanhuocmo.org 
Fanpage: https://fb.com/chapcanhuocmo.org  
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GIỚI THIỆU 
NHÓM TÌNH NGUYỆN 
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 
 
chapcanhuocmo.org 
 

 

 
Nhóm từ thiện Chắp Cánh Ước Mơ là một tổ chức Phi lợi nhuận. Được thành lập vào 
ngày 06/05/2007 bởi một nhóm sinh viên có cùng trái tim thiện nguyện, cùng chung 
mục đích mang đến cho những ước mơ đang cần được chắp cánh để những ước mơ 
đó được hiện thực hóa và bay cao hơn. 

Chúng tôi hiểu rằng, trong cuộc sống, bên cạnh những con người có cuộc sống no 
ấm và đầy đủ, là những mảnh đời còn vướng sự thiếu thốn cần sự giúp đỡ. Như một 
quy luật của cuộc sống, khi bạn đưa tay ra để chờ đón sự giúp đỡ thì sẽ luôn có những 
đôi tay ấm áp nắm lấy một cách chân thành. 

Trước khi thành lập Nhóm, nỗi băn khoăn đầu tiên của những thành viên tiên 
phong đó là có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân sẵn sàng đóng góp để xoa 
dịu các mảnh đời cần lắm sự giúp đỡ, nhưng họ không biết tìm ở đâu một tổ chức có 
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thể tin tưởng được. Điều thôi thúc tiếp theo là sự đồng cảm trong mỗi cá nhân luôn 
nghĩ về một nút thắt, bởi ở đâu đó có rất nhiều các bạn trẻ đầy nhiệt huyết, luôn luôn 
muốn góp một phần sức lực để chắp đôi cánh cho những ước mơ vừa chớm nở, song 
họ cũng không biết tìm ở đâu một cộng đồng cùng chí hướng để đồng hành. Đáp lại 
nỗi băn khoăn và lời kêu gọi từ sự đồng cảm đó, Nhóm tình nguyện Chắp Cánh Ước 
Mơ đã ra đời.  

Kể từ khi thành lập Nhóm cho đến nay, tất cả các thành viên trong Ban điều hành và 
các bạn Tình nguyện viên đều sẵn sàng cùng đồng hành, cùng sống và cống hiến hết 
mình cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi mà ước mơ sẽ không là giới hạn và giang 
rộng đôi cánh bay lên bầu trời. 

Hoạt động với mục tiêu “Khi nào còn những ước mơ cần được chắp cánh, khi đó 
sẽ còn những bàn tay chắp cánh ước mơ…”, sau hơn 13 năm hoạt động, Nhóm 
đã thực hiện hơn 30 cuộc hành trình từ nhỏ đến lớn tại các mái ấm tình thương tại 
Tp.HCM, Đông Nam Bộ, các trường học vùng sâu vùng xa miền Đồng bằng sông Cửu 
Long, miền Trung và Tây Nguyên… mỗi chuyến đi mang đến hàng trăm phần quà, 
suất học bổng cho những mảnh đời cần lắm những vòng tay ấm áp chia sẻ yêu 
thương từ cộng đồng và xã hội. 

Từ những chuyến đi, dù phần quà chỉ một một quyển sách hay miếng bánh, các em 
đều nâng niu và bày tỏ sự mừng rỡ, ấm áp qua nụ cười mà các em gửi đến Nhóm. 
Chính điều đó lại tiếp thêm động lực cho Nhóm duy trì hoạt động cho đến ngày hôm 
nay. 

• Hành trình thiện nguyện: xem tại đây 

 
Trân trọng, 
Ban Điều hành 

 


