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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

CHI NHÁNH TP.HCM 

*** 

Số: 01-BC/BCN-22H/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Dự án Food Drive Vietnam lần 01  

tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Nhóm từ thiện Fly To Sky; 

Thực hiện Bộ chỉ tiêu về tổ chức, quản lý các hoạt đông tình nguyện vì cộng 

đồng bền vững của Nhóm từ thiện Fly To Sky năm 2022; 

Triển khai kế hoạch số 04-KH/BCN-22H/FTS, ngày 30/9/2022 của Ban Chủ 

nhiệm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Chương trình tình nguyện 

mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023; 

Căn cứ kế hoạch số 05-KH/BCN-22H/FTS, ngày 03/10/2022 của Ban Chủ nhiệm 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Dự án “Food Drive Vietnam”;  

Được sự chỉ đạo của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Ban Chủ nhiệm Nhóm 

từ thiện Fly To Sky, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Dự án “Food 

Drive Vietnam” lần 01 tại thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả triển khai cụ 

thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO – TRIỂN KHAI – TUYÊN TRUYỀN: 

- Ngày 03/10/2022 Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã ban 

hành kế hoạch số 05-KH/BCN-22H/FTS, ngày 03/10/2022 về việc Tổ chức Dự án 

“Food Drive Vietnam”;  

 - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Nhóm về việc phân bổ kinh phí Dự án 

Quà chia sẻ để thực hiện Dự án. Ngày 20/11/2022 Ban Chủ nhiệm Chi nhánh đã ban 

hành thông báo số 14-TB/BCN-22H/FTS về việc thông báo tổ chức Dự án “Food Drive 

Vietnam” lần 01 tại thành phố Hồ Chí Minh; 

- Ban Chủ nhiệm Chi nhánh đã giao Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh, Văn 

phòng Ban Chủ nhiệm Chi nhánh phối hợp rà soát, lựa chọn tuyến đường trao tặng và 

xây dựng dự toán kinh phí, tham mưu phương án triển khai. 

- Nhằm đảm bảo công tác tổ chức, ngày 20 tháng 11 năm 2022, Ban Chủ nhiệm 

Chi nhánh ban hành Thông báo số 15-TB/BCN-22H/FTS về một số nội dung lưu ý và 

nội quy đối với tình nguyện viên khi tham gia tổ chức Dự án Food Drive Vietnam lần 

01 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ban Chủ nhiệm Chi nhánh đã định hướng công tác tuyên truyền về Chương 

trình trên fanpage chính thức của Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh, fanpage của 

Dự án Food Drive Vietnam, fanpage của các Chương trình, Dự án, Chiến dịch dài hạn 
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của các cấp Nhóm, group Cổng thông tin kết nối “TÌNH NGUYỆN CÙNG FLY TO 

SKY”, website chính thức của Nhóm www.flytoskycharity.vn và các nền tảng mạng xã 

hội khác. Qua đó Chương trình đã tận dụng hiệu quả hệ thống các chính thức của các 

cấp Nhóm và các đơn vị trực thuộc để tuyên truyền, lan tỏa về chương trình. 

- Ban Chủ nhiệm Chi nhánh cũng đã tham mưu, xin ý kiến của lãnh đạo Ban Chủ 

nhiệm Nhóm, Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam 

về các nội dung triển khai Chương trình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- “Food Drive Vietnam” là dự án phi lợi nhuận do Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện 

Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo lương 

thực dài hạn, xóa đói và đảm bảo dinh dưỡng cho người yếu thế, dễ bị tổn thương đặc 

biệt là người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ. Giai đoạn 01 (Thử nghiệm) dự án sẽ tập 

trung triển khai thực hiện hỗ trợ người vô gia cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Số lần 

phát phụ thuộc vào số lượng thực phẩm và kinh phí tiếp nhận được. 

- Dự án Food Drive Vietnam lần 01 đã được tổ chức thành công vào ngày 

20/11/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thông qua Chương trình đã:  

+ Trao tặng 110 suất thực phẩm hỗ trợ người vô gia cư tại các tuyến phố tại thành 

phố Hồ Chí Minh. Mỗi suất gồm 01 hộp cơm (thịt kho trứng, rau cải luộc, cơm trắng) 

và 01 hộp canh cải. 

+ Tổ chức nấu ăn tập trung tại nhà của thành viên Chi nhánh, qua đó góp phần 

giao lưu, sinh hoạt, kết nối giữa các thành viên, tình nguyện viên Chi nhánh. Bên cạnh 

việc là dịp để bạn thành viên trực tiếp tham gia tự nấu ăn với số lượng lớn, học hỏi cách 

nấu ăn; đây cũng là cơ hội, môi trường cho hơn 12 bạn tình nguyện viên, đặc biệt là 

tình nguyện viên là học sinh, sinh viên, trẻ tuổi có cơ hội được hiểu hơn về cuộc sống 

của của người yếu thế trong xã hội, từ đó có những hành động cụ thể để hỗ trợ cộng 

đồng. 

- Về tài chính, thu, chi: 

+ Tổng hiện kim thu: 2,411,200đ (Hai triệu bốn trăm mười một nghìn hai trăm 

đồng). 

+ Tổng hiện kim chi: 2,411,200đ (Hai triệu bốn trăm mười một nghìn hai trăm 

đồng). 



3 

 

 + Tổng hiện vật tiếp nhận: 03 kg Túi phân hủy sinh học Gimex II, 01 gói 10 Hộp 

bã mía Gracz, 01 hộp Muỗng gỗ 10 cái. 

 + Tổng giá trị hành trình: 2,500,000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).  

(Có báo cáo chi tiết theo Mẫu của Bộ Tài chính đính kèm). 

   III. MỘT SỐ NỘI DUNG RÚT KINH NGHIỆM 

 Qua quá trình tổ chức Chương trình, Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh kết luận được một số nội dung cần phải rút kinh nghiệm trong các hoạt động 

sắp tới như sau: 

1. Cần tiếp tục tăng cường phát huy thế mạnh của thành viên, tình nguyện viên 

theo kỹ năng, chuyên môn, sở trường để tận dụng lợi thế, đạt hiệu quả cao hơn trong 

quá trình triển khai Chương trình. 

2. Cần thúc đẩy vai trò của Ban Quản lý các Dự án, Ban Đối ngoại và Kế hoạch 

tổng hợp Chi nhánh trong việc triển khai chuỗi hoạt động để gắn liền với các Dự án, 

Chương trình thường xuyên, dài hạn. 

3. Đẩy mạnh việc liên hệ, kết nối để tiếp nhận thực phẩm chia sẻ các công ty, 

doanh nghiệp, hộ gia đình, các đơn vị, cá nhân sản xuất, phân phối nhằm tham gia 

chung tay chống lãng phí thực phẩm, bên cạnh đó sẽ phối hợp cùng các bếp ăn, nhóm, 

dự án, tổ chức trong lĩnh vực hỗ trợ thực phẩm để trao tặng cho người vô gia cư. 

4. Công tác tổ chức cần duy trì dài hạn, đảm bảo số lượng và chất lượng mỗi đợt 

trao tặng. 

5. Công tác vận động hỗ trợ truyền thông cần tăng cường hơn để hiện thực hóa 

mục tiêu lan tỏa ý nghĩa của Chương trình. 

 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả triển khai Dự án Food Drive Vietnam lần 01 

của Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Vĩnh Khang – PTCN Nhóm (Để b/c); 

- Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Để B/c); 

- Ban Thường trực Mạng lưới TNQG khu vực miền 

Nam (Để B/c); 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm; 

- Ban Chủ nhiệm Chi nhánh; 

- Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky; 

- Các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc Nhóm, Chi 

nhánh TPHCM; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỦ NHIỆM CHI NHÁNH 

CHỦ NHIỆM CHI NHÁNH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phúc 
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