
 

 

THƯ NGỎ 
 

DỰ ÁN TRUE LOVE  

Tổ chức trận bóng đá giao hữu giữa đội Vietnam All Stars và đội 

Borussia Dortmund nhằm giúp đỡ cho thanh thiếu nhi và    

người dân khó khăn sau dịch bệnh Covid-19 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2022 

 

Trước những nỗi đau do dịch Covid-19 gây ra, nhiều chiến dịch, chính sách 

nhân văn của cộng đồng đã và đang tiếp sức cho những mảnh đời bất hạnh, giúp 

các em có thêm tinh thần và động lực để vượt qua khó khăn, vững bước trên chặng 

đường phía trước. Thấu hiểu và cảm thông trước những nỗi đau, mất mát của các 

em, nhằm giúp đỡ cho thanh thiếu nhi và người dân khó khăn sau dịch bệnh 

Covid-19, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ 

phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) phối hợp tổ chức dự án 

“True Love” với mong muốn dự án sẽ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những 

số phận bất hạnh, tiếp thêm động lực và niềm tin cho trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh, 

để các em vững vàng hướng đến tương lai tươi sáng. 

 

Trọng tâm của dự án là trận đấu giao hữu giữa Vietnam All Stars và đội 

hình huyền thoại CLB Dortmund. Vietnam All Stars là tập hợp của các danh thủ, 

cựu danh thủ, các ngôi sao giải trí gồm: HLV Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công 

Vinh, Quốc Vượng… và các tuyển thủ đương đại như: Quế Ngọc Hải, Hùng 

Dũng, Ngô Hoàng Thịnh… Cùng với đó là sự tham dự của những ngôi sao hàng 

đầu trong làng giải trí, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách, rocker Anh Khoa, nhạc sỹ 

Nguyễn Văn Chung... Đội hình All Star cũng có sự hiện diện của Youtuber Cán 

Cris hay á quân Freestyle thế giới Đỗ Kim Phúc… tham gia với mục tiêu đóng 

góp cho trẻ em mồ côi, khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh. 

 

Trận đấu giao hữu giữa Vietnam All Stars và đội hình huyền thoại CLB 

Dortmund sẽ được gây quỹ ủng hộ qua số tiền thu được từ việc bán vé tham dự 

trận đấu đồng giá 100.000d/1 vé. Mục tiêu vận động ít nhất 5.000 vé nhằm hỗ trợ 

1.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhà hảo tâm, người 



hâm mô và tất cả cộng đồng quan tâm đến chiến dịch True Love đều có thể dễ 

dàng, thuận tiện theo dõi tiến độ gây quỹ và sử dụng số tiền sau khi gây quỹ. Đặc 

biệt tài khoản thiện nguyện số 2200 được chọn nhằm đại diện cho 2200 trẻ mồ 

côi cha hoặc mẹ do Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh như một cách để kêu gọi sự 

chia sẻ, chung tay từ cộng đồng. 

Thông tin đăng ký mua vé: 

1. Thời gian diễn ra trận đấu: 17g00 ngày 28/9/2022 (thứ Tư). 

 

2. Địa điểm diễn ra trận đấu: Sân vận động Thống Nhất. 

(Số 138 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). 

 

3. Phương thức đăng ký và nhận vé: 

3.1. Số lượng và mệnh giá vé: 

- Số lượng vé: 8.175 vé. 

- Mệnh giá vé: 100.000 đồng/01 vé (chi phí bán vé sẽ chuyển vào quỹ hỗ trợ 

cho thanh thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng sau dịch bệnh Covid-19 và nhân dịp 

Tết Nguyên Đán năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). 

 

3.2. Phương thức đăng ký mua vé: 

- Thời gian đăng ký mua vé: Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 20/9/2022. 

- Các đơn vị đăng ký mua vé thông qua đường dẫn: 

https://tinyurl.com/TrueLove2022 

 

3.3. Phương thức nhận vé: 

- Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 22/9/2022 (không bao gồm Thứ bảy và Chủ nhật). 

Buổi sáng từ 08g00 đến 11g30, buổi chiều từ 14g00 đến 17g00.  

- Nhận vé và thanh toán trực tiếp tại Văn phòng Hội Liên hiệp Thanh niên 

Việt Nam Thành phố (Số 05 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

 - Khi nhận vé các cá nhân, đơn vị lưu ý: mang theo giấy giới thiệu của đơn vị 

và giấy CMND/CCCD của người được giới thiệu. 

 

Quý đơn vị có thể đóng góp cho dự án thông qua hình thức sau: 

Thông tin về tài khoản tiếp nhận ủng hộ dự án True Love 

- Tài khoản số: 2200 (chỉ có 4 số) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội  

- Tên tài khoản: Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next 

Media Solutions Joint Stock Company).  

- Báo cáo sao kê tại website thiennguyen.app hoặc trên ứng dụng thiện nguyện 

(tìm tài khoản số 2200 hoặc tên người dùng Truelove). 

- Tên tài khoản người dùng trên ứng dụng thiện nguyện: Truelove  


