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THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ 

CHIẾN DỊCH TỪ THIỆN “NẮNG XUÂN VỀ BẢN” 
 

Tổ chức tình nguyện trẻ “Vòng Tay Bè Bạn” (www.vongtaybeban.info) xin trân trọng kêu gọi 
sự hỗ trợ đóng góp về tiền và hiện vật từ phía các nhà hảo  tâm cho chiến dịch từ thiện 
“Nắng xuân về bản”. Chiến dịch được phát động nhằm quyên góp và mua tặng chăn ấm cho 
114 hộ nghèo, hơn 1.000 bộ quần áo ấm, sách vở cho 470 trẻ em tại  xã Quan Thần Sán, huyện 
Simacai, tỉnh Lào Cai. Tiền và hiện vật thu được từ chiến dịch sẽ do Tình nguyện viên của tổ 
chức Tình nguyện trẻ “Vòng tay bè bạn” gửi đến tận tay bà con trong 02 ngày 30 và 31 tháng 
01 năm 2010. 
Xã Quan Thần Sán là một trong những xã vùng sâu vùng xa khó khăn nhất của huyện Simacai, 
tỉnh Lào Cai. Do đặc điểm vùng cao quanh năm giá rét, địa hình chủ yếu là đồi núi trọc, 1.587 
đồng bào người Mông phải rất khó khăn để duy trì cuộc sống hàng ngày.  

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, đóng góp và sẻ chia của Quý vị và các bạn, nhằm 
chung tay mang lại những nụ cười, niềm vui và sự lạc quan cho bà con dân tộc thuộc xã 
Quan Thần Sán, đặc biệt các em nhỏ thiệt thòi, khi dịp Tết Canh Dần đang đến rất gần. Các 
nhà hảo tâm có thể  đóng góp dưới những hình thức sau: 

1. Tiền mặt: tiền tài trợ tổ chức chương trình (mua mới, đóng gói, vận chuyển đồ quyên 
góp...), tiền tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại 
địa phương. 
2. Hiện vật (chăn ấm, sách vở học tập, bút viết, quần áo ấm mới hoặc cũ nhưng vẫn sử 
dụng được, gấu bông đồ chơi ….) 

 
Mọi sự đóng góp bằng tiền mặt xin chuyển về: 
Chủ tài khoản: Nguyễn Thùy Dương   Số tài khoản: 0011000687177 
Tên ngân hàng: Vietcombank Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 
Vui lòng thông báo tên người tài trợ, số tiền và thời gian chuyển tiền đến Thuỳ Dương theo địa 
chỉ duonghanoi@gmail.com hoặc số điện thoại 0912304000. 
 
Mọi sự đóng góp về hiện vật và thông tin chi tiết về chiến dịch vui lòng liên hệ:  
- Nguyễn Lan Anh – Điều phối viên Chiến dịch 
Điện thoại: +84 (0) 123 583 3558. Email: lananh2412@gmail.com 
 
Xin trân trọng cảm ơn và chúc Quý vị và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng! 
 

Thay mặt tổ chức tình nguyện trẻ 
                                                                                                           Vòng Tay Bè Bạn 

                                                                                                         Chủ tịch 

 

                                                                                                          Lưu Thu Giang 
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KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH 

(dự kiến) 

STT Thời gian Nội dung 

1 Ngày 
29/01 

23h00 Xuất phát từ Hà Nội 

2 7h00 Đến tỉnh Lào Cai, đón các TNV từ Sở Thông Tin và 
Truyền thông tỉnh Lào Cai 

3 8h00 Đến địa phận xã Quan Thần Sán 

4 8h00-9h00 Trao đổi với UBND xã Quan Thần Sán 

5 9h00-11h30 Thăm hỏi và tặng quà các hộ nghèo 

6 11h30-12h30 Nghỉ trưa 

7 13h-13h30 Tặng quà các em nhỏ 

8 13h30-15h30 Hoạt động vui chơi cho các em 

9 

Ngày 
30/01 

15h30 Lên xe về Bắc Hà 

10 8h-11h Hoạt động tình nguyện tại Bắc Hà 

11 11h30  Lên xe ô tô về Hà Nội 

12 

Ngày 
31/01 

18h00 Về tới Hà Nội 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


