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Vào ngày 11/03/2022, Be Better Foundation

được chính thức thành lập với mục tiêu hoạt

động chính là giúp đỡ trẻ em nghèo được đến

trường, hỗ trợ các em về vật chất, cho các em

cái ăn cái mặc no đủ để đến trường, đồng thời

hỗ trợ về mặt tinh thần là động viên, khuyên nhủ

các em không bỏ học, tạo động lực để các em

phấn đấu trong việc học.

Kết thúc năm 2022, mặc dù hoạt động chỉ gần 10

tháng nhưng Be Better Foundation đã có được

những kết quả đáng ghi nhận. Nhờ có sự đồng

hành ủng hộ của anh em bạn bè đối tác của anh

Trần Văn Tỉnh (nhà sáng lập), cùng với sự tin

tưởng của các mạnh thường quân từ cộng

đồng, Quỹ đã có một năm 2022 thành công với

nhiều dự án được lan tỏa, nhiều em nhỏ được

giúp đỡ.

Sau đây, Be Better Foundation xin được gửi tới

quý mạnh thường quân, các anh chị em bạn bè

bản báo cáo thường niên tổng kết các hoạt

động trong năm 2022 cùng lời tri ân sâu sắc và

chân thành.



Theo Báo cáo kiểm toán,

tổng số tiền Be Better nhận

quyên góp là:

2,368,112,753 VND 

với 671 lượt quyên góp.

 Trong đó, anh Trần Văn

Tỉnh (nhà sáng lập) đóng

góp

610,000,000 VND

(Nếu bao gồm tài trợ cho

Vũng Liêm tháng 02/2022,

nhà sáng lập đóng góp

khoảng

760,000,000 VND)

 Đóng góp từ anh chị em

bạn bè đối tác của nhà

sáng lập khoảng hơn

1,000,000,000 VND

 Đóng góp từ các mạnh

thường quân khác khoảng

hơn 700,000,000 VND.

Be Better Foundation chính

thức hoạt động vào ngày

11/3/2022, tuy nhiên trước

đó anh Trần Văn Tỉnh (nhà

sáng lập) đã có rất nhiều

hoạt động thiện nguyện

cùng gia đình, bạn bè.

Trong năm 2022, kiểm toán

ghi nhận các con số tính từ

ngày thành lập 11/03/2022,

nhưng trên thực tế vào

tháng 2/2022, Be Better

Foundation đã thực hiện một

chuyến trao học bổng tại

Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Vì vậy, trong báo cáo

thường niên này, sẽ nêu rõ 2

con số: một là con số theo

kiểm toán (tính từ ngày

thành lập) và một con số

bao gồm chuyến trao học

bổng tại Vũng Liêm tháng

02/2022 (trước ngày thành

lập Be Better).

Đồng hành cùng

Be Better



Trong năm 2022, Be Better

đã thực hiện được

 6 chuyến thiện nguyện

đến 4 tỉnh thành

 19 trường với gần 2,000

học sinh được hỗ trợ

1. Chuyến trao học bổng tại

huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh

Long ngày 13/02/2022

2. Chuyến trao học bổng tại

Gia Lai - Kon Tum ngày 23-

24/04/2022

3. Trao giày tại huyện

Konplông, tỉnh Kon Tum

ngày 22/07/2022

4. Trao quà tại Gia Lai - Kon

Tum ngày 7-9/09/2022

5. Trao quà tại huyện

Konplông, tỉnh Kon Tum

ngày 12-14/10/2022

6. Thiện nguyện tại huyện

Konplông, tỉnh Kon Tum

ngày 09-11/12/2022

Tổng số tiền đã giúp

 theo kết quả báo cáo

kiểm toán là:

854,521,248 VND

 bao gồm cả chuyến

Vũng Liêm tháng 2/2022:

1,004,521,248 VND

Be Better đã làm được những 

gì trong năm 2022 ?



 4 tấn gạo

 700 kg cá khô

 11,400 quả trứng

 1,800 kg thịt, cá, rau

12 trường

1,519 học sinh

⮚ Tổng số tiền tài trợ
thực phẩm:

321,050,350 

VND

Tài trợ thực phẩm

được tài trợ bữa ăn



5   trường

775 học sinh

được tài trợ giày

 775 đôi giày

 1,550 đôi vớ

141,728,400 
VND

⮚ Tổng số tiền tài trợ:

Tài trợ giày đi học



cuốn sách mới được 

trao

 940 quyển sách

 12 kệ sách

VỚI TỔNG SỐ TIỀN 

36,220,880 VND
ĐƯỢC TÀI TRỢ 

Tài trợ sách làm thư
viện



14 trường

643 học sinh

nghèo

 Tổng số tiền trao học bổng một lần: 

371,300,000 VND

⮚ Tổng số tiền tài trợ học phí cho các

em được hỗ trợ dài hạn: 

73,755,222 VND

Tài trợ học bổng

khuyến học



⮚ Tổng giá trị:

74,650,400 
VND

quần áo cũ

sách vở
đồ chơi

balo đi học

bánh trung thu

Những phần quà khác



Nguồn tài chính để Be Better Foundation

hoạt động không chỉ được đóng góp từ nhà

sáng lập, mà một phần rất lớn đến từ các

mạnh thường quân là bạn bè đối tác, các

anh chị em có lòng hảo tâm đã tin tưởng

đồng hành. Vì vậy, Be Better Foundation

luôn đề cao tính minh bạch trong tất cả các

hoạt động của mình. Trong báo cáo thường

niên này, Be Better đính kèm Báo cáo kiểm

toán từ 11/03/2022 đến 31/12/2022 được

thực hiện bởi Công ty kiểm toán Việt Úc.

Lời cảm tạ từ anh Trần Văn Tỉnh (nhà sáng lập)

Trong thời gian qua, Quỹ Be Better nhận được nhiều sự 

đóng góp từ rất nhiều anh chị mạnh thường quân ẩn danh. 

Các anh chị, bạn bè cứ đóng góp thầm lặng mà không cần ai 

biết đến, không cần được ghi công, không cần được công 

nhận. Điều này thật quý vô cùng. Điều này thật là vĩ đại. 

Thay mặt cho tất cả các em học sinh được hỗ trợ, tôi xin 

chân thành cảm tạ tấm lòng bác ái của các anh chị. Cá nhân 

tôi cũng như tất cả các thành viên trong Quỹ sẽ cố gắng hết 

sức để không phụ lòng các anh chị. Kính chúc các anh chị 

được nhiều sức khoẻ, bình an và được nhiều an vui trong 

cuộc sống. 

Kính thư, 

BÁO CÁO 
KIỂM TOÁN 2022
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ĐỊNH HƯỚNG 

CHO NĂM 2023

Bức thư từ anh Trần Văn Tỉnh (nhà sáng lập)

Năm 2022 chúng tôi tập trung vào các dự án ‘’ươm 

mầm’’. Đây là những dự án hỗ trợ quần áo, phần ăn ở 

trường, dụng cụ học tập, học bổng cho các cháu từ 

mầm non đến PTTH. Chúng tôi nhận thức được rằng 

những dự án này chỉ mang tính chất tạm thời và gieo 

duyên. Thông qua các dự án này, một phần là giúp các 

em bớt khó khăn phần nào, một phần là lan tỏa thông 

điệp nhắc nhở các cháu phấn đấu trong học tập, không 

bỏ học, đồng thời tạo động lực cho cha mẹ các cháu để 

động viên con em họ đến trường. Tuy nhiên, những dự 

án này nếu hiệu quả thật sự thì phải thực hiện liên tục, 

dài hạn, tức phải nuôi các em đến hết PTTH. Quỹ còn 

hạn hẹp nên không thể lo hết cho mấy ngàn em thuộc 

các dự án ươm mầm mà chúng tôi đã làm trong 2022. 

Năm nay, chúng tôi sẽ vẫn thực hiện một phần dự án 

‘’ươm mầm’’ nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào nhóm 

‘’thay đổi tương lai’’. Nhóm này là những em học cuối 

cấp II hoặc cuối cấp III, có học lực, có động lực, có hoài 

bão thay đổi cuộc đời, hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 

Đây là những em nếu không có hỗ trợ thì các em sẽ 

phải bỏ học, phí công học 9 năm (đối với các em cấp II) 

hoặc 12 năm học (đối với các em cấp III). Chúng tôi 

không muốn sau bao nhiêu năm học các em lại quay về 

làm thuê, làm mướn hoặc lấy chồng, lấy vợ sớm và con 

của các em sau này cũng quay lại một vòng lẩn quẩn, 

không thể thay đổi tương lai. Chúng tôi muốn những em 

này phải học trường nghề, hoặc cao đẳng, đại học, tùy 

khả năng và mơ ước của từng em. Sau khi tốt nghiệp, 

các em sẽ làm được những việc lớn lao hơn, có thu 

nhập ổn định, tự lo được cho gia đình và có thể quay về 

quê hương đóng góp phát triển. Nếu thay đổi được 

tương lai của một em cũng đồng nghĩa với việc thay đổi 

được nhiều thế hệ sau này, là con, cháu của các em. 

Chúng tôi rất mong các anh chị mạnh thường quân tiếp 

tục đồng hành, hỗ trợ, mỗi người chung tay một chút, 

cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Trân trọng 


