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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

Số: 04-BC/BCN-22/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai Chương trình “Màn hình chia sẻ” 

(Giai đoạn I – Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/4/2022) 

 

 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; 

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm 

chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-

19; hưởng ứng chương trình “Sóng và Máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ 

phát động; 

Thực hiện Chỉ đạo của Trung tâm Tình nguyện Quốc về việc tổ chức các 

Chương trình, hoạt động hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid -19 tại các tỉnh, thành phố, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky báo 

cáo kết quả triển khai chương trình “Màn hình chia sẻ” (Screen Share) Giai đoạn I 

– Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/4/2022 cụ thể như sau: 

 

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

- Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành kế hoạch 

Kế hoạch số 92-KH/BCN-21/FTS về việc tổ chức chương trình “Màn hình chia sẻ” 

(Screen Share) nhằm hỗ trợ, triển khai, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học trực tuyến; 

vận động cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ cho học sinh, sinh viên 

thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-

19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến tại các địa phương và định hướng dài 

hạn hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên khó khăn, yếu thế có phương tiện, có cơ 

hội được tiếp cận với công nghệ và đảm bảo việc học tập trong tương lai. Đồng thời 

Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm, Ban Chủ nhiệm 

các Chi nhánh trực thuộc tham mưu phương án thành lập Ban Tổ chức Chương trình 

và phương án triển khai thực hiện Chương trình. 

 - Ngày 16 tháng 10 năm 2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định 

số 162-QĐ/BCN-21/FTS về việc thành lập Ban Tổ chức chương trình “Màn hình 

chia sẻ” (Screen Share) gồm 15 anh, chị. Trong đó, quy định rõ các nhiệm vụ trọng 

tâm và cấp quyền sử dụng email công, sử dụng con dấu theo các quy định của Nhóm. 
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 - Ngày 13 tháng 11 năm 2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky đã 

ban hành Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ Chương trình "Màn hình chia sẻ". 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo công tác tuyên truyền về Chương trình trên 

fanpage chính thức của Chương trình, fanpage chính thức Nhóm từ thiện Fly To Sky, 

fanpage Nhóm từ thiện Fly To Sky Chi nhánh Gia Lai, fanpage Nhóm từ thiện Fly 

To Sky Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, fanpage của các Chương trình, Dự án, 

Chiến dịch dài hạn 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 hơn 10 Fanpage chính thức của các cấp Nhóm và các 

đơn vị trực thuộc để tuyên truyền, lan tỏa về chương trình. 

 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã tham mưu, xin ý kiến của lãnh đạo Trung tâm Tình 

nguyện Quốc gia, lãnh đạo Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu 

vực miền Nam, Tây Nguyên về các nội dung triển khai chương trình. 

 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã có chỉ đạo Ban Tổ chức Chương trình phối hợp 

cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, Thành Đoàn Thành phố Pleiku và Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố phía Bắc,… để khảo sát 

đối tượng, thu thập dữ liệu để lập danh sách và vận động nguồn lực trao tặng. 

 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã hướng dẫn Ban Tổ chức Chương trình giới thiệu 

thêm kho học liệu “Cùng em học trực tuyến” miễn phí của Nhà xuất bản Kim Đồng 

cho các em học sinh mầm non và học sinh Tiểu học. Các giáo viên có thể lựa chọn 

các học liệu này để đưa vào lớp học trực tuyến cho các bạn học sinh luyện tập, sáng 

tạo, tổ chức các hoạt động vừa học, vừa chơi… Các học liệu được thiết kế phù hợp 

với các em học sinh theo các nhóm mục tiêu cụ thể như: bổ trợ học tập (Luyện tập 

các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo hình thức trò chơi, đố vui); tô màu 

và sáng tạo; và STEM - hướng dẫn làm thí nghiệm đơn giản tại nhà. 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Tính đến ngày 20/4/2022, Ban Tổ chức Chương trình “Màn hình chia sẻ” 

(Nhóm từ thiện Fly To Sky) đã tiếp nhận được 30 máy tính laptop và hiện kim trị 

giá 3,958,111 đồng cùng với các linh kiện hỗ trợ sử dụng đi kèm máy như balo đựng 

máy, chuột, webcam, tai nghe,…và đã tổ chức trao tặng 25 máy tính laptop cho 25 

em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai1 (Có phụ lục đi kèm). 

 
1 Ngày 20/10/2021, phối hợp Thành Đoàn Pleiku, Dự án "Laptop cho em" trao tặng 05 máy tính cho 05 em 

học sinh khó khăn tại thành phố Pleiku;  
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- Được sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm Nhóm, Ban Tổ chức Chương trình 

“Màn hình chia sẻ” đã vận động các đơn vị hỗ trợ giảm chi phí kiểm tra, sửa máy, 

kiểm tra máy để đảm bảo trong quá trình sử dụng. Kết quả chỉ có thể sử dụng được 

26/30 máy tính laptop có thể đưa vào trao tặng (Hiện đã trao tặng 25/26 máy có thể 

sử dụng). Với các máy cần sửa chữa, thay thế linh kiện Chương trình đã xin ý kiến 

Ban Chủ nhiệm Nhóm, Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Fly To Sky duyệt chi các 

khoản từ nguồn ủng hộ của Chương trình để sửa chữa, mua thêm linh kiện cho các 

em. 

- Bên cạnh trao tặng máy tính laptop, các linh kiện đi kèm, chương trình cũng 

phối hợp cùng Dự án “Quà chia sẻ”, Chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” trao tặng 

thêm quà tặng cho các cá nhân được nhận máy vi tính trị giá khoảng 150.000 

đồng/suất. 

- Về tài chính: tổng chi 5,045,625 đồng, tổng thu 3,958,111 đồng, chênh lệch 

-1087,514 đồng. Các khoản thu, chi công bố trực tuyến tại phần báo cáo của Website 

chính thức Nhóm từ thiện  Fly To Sky theo quy định. 

- Ban Tổ chức Chương trình đã có kết nối với các em học sinh được nhận máy 

tính laptop để hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa máy khi cần trong thời gian sử dụng. 

- Ban Tổ chức Chương trình "Màn hình chia sẻ" đã ban hành Quyết định số 

02-QĐ/MHCS-21/FTS, ngày 21/10/2021 về việc công bố Biểu trưng (LOGO) chính 

thức của Chương trình "Màn hình chia sẻ"; Ban hành công văn số 01-CV/MHCS-

21/FTS, ngày 17/10/2021 về việc công bố các nội dung cần vận động xin tài trợ và 

quy trình xin tài trợ của Chương trình "Màn hình chia sẻ"; Ban hành thông báo số 

01-TB/MHCS-21/FTS, ngày 17/10/2021 về việc bổ sung và công bố danh mục đối 

tượng thụ hưởng Chương trình "Màn hình chia sẻ". 

- Về tình nguyện viên: Chương trình đã tập hợp hơn 60 đoàn viên, thanh niên, 

tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chương trình bằng các hình thức trực tuyến và trực 

tiếp. 

 - Về báo chí, truyền thông, trang tin đưa tin: 

 + Báo Gia Lai: https://baogialai.com.vn/channel/12504/202111/tang-5-may-

tinh-cho-hoc-sinh-kho-khan-huyen-duc-co-5756880/.  
 

- Ngày 28/10/2021, phối hợp cùng Huyện Đoàn Huyện Chư Sê, Dự án "Laptop cho em” trao tặng 05 máy 

tính cho 05 em học sinh khó khăn tại Huyện Chư Sê;  

- Ngày 13/11/2021, phối hợp cùng UBND Huyện Đức Cơ, Dự án "Laptop cho em trao tặng 05 máy tính 

cho 05 em học sinh khó khăn tại Huyện Đức Cơ; 

- Ngày 16/11/2021, phối hợp cùng Thành đoàn Pleiku, Dự án "Laptop cho em" trao tặng 05 máy tính cho 

05 em học sinh khó khăn trong Thành phố Pleiku; 

- Ngày 5/12/2021, phối hợp cùng Thành đoàn Pleiku, trao tặng 05 máy tính cho 05 em học sinh khó khăn 

tại Thành phố Pleiku trong khuôn khổ Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 

năm 2021. 

https://baogialai.com.vn/channel/12504/202111/tang-5-may-tinh-cho-hoc-sinh-kho-khan-huyen-duc-co-5756880/
https://baogialai.com.vn/channel/12504/202111/tang-5-may-tinh-cho-hoc-sinh-kho-khan-huyen-duc-co-5756880/
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 + https://baogialai.com.vn/channel/12504/202111/cung-em-hoc-truc-tuyen-

lan-toa-tinh-than-nhan-van-5755964/   

 + https://baogialai.com.vn/channel/12362/202112/soi-noi-hoat-dong-tinh-

nguyen-mua-dong-yeu-thuong-5759534/  

 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI  

1. Qua quá trình theo dõi tại các địa phương hiện nay, Ủy ban Nhân dân các 

tỉnh, thành phố đang có cơ chế, chủ trương triển khai các hoạt động tặng thiết bị học 

tập trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ban Chủ 

nhiệm Nhóm đã có chỉ đạo Ban Tổ chức Chương trình tiếp tục có sự phối hợp chặt 

chẽ với tổ chức Ủy ban Nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên, Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại địa phương phối hợp rà soát kỹ danh sách các 

em học sinh được hỗ trợ, tránh việc trao tặng thiết bị học tập trực tuyến bị trùng lặp. 

2. Trong thời gian tới, Nhóm từ thiện Fly To Sky sẽ tiếp tục triển khai chương 

trình “Màn hình chia sẻ” với một số trọng tâm sau:  

- Hiện nay tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, ổn định, vì vậy Ban 

Chủ nhiệm Nhóm chỉ đạo Ban Tổ chức Chương trình “Màn hình chia sẻ”, Ban Đối 

ngoại và Kế hoạch tổng hợp các Chi nhánh, Tiểu ban Đối ngoại (Văn phòng Ban 

Chủ nhiệm Nhóm), Ban Quản lý các Dự án các cấp, các Ban, Đội, Đơn vị trực thuộc 

các cấp triển khai giai đoạn 2 chương trình, vận động nguồn lực, thiết bị để hỗ trợ 

cho học sinh tại các tỉnh, thành phố chưa có thiết bị và có nhu cầu sử dụng thiết bị 

phục vụ cho việc học tập thiết yếu nhưng cần tập trung các đối tượng trọng tâm gồm 

học sinh, sinh viên yếu thế, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt khó khăn, khó khăn, 

mồ côi, gia đình lao động tự do, không ổn định để hướng đến hỗ trợ dài hạn cho các 

em có phương tiện, có cơ hội được tiếp cận với công nghệ và đảm bảo việc học tập 

trong tương lai. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của chương trình 

các trang mạng xã hội, website trong hệ thống của Nhóm.  

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng, nghiên 

cứu, triển khai, tổ chức các chương trình giáo dục, trang bị kỹ năng học tập trực 

tuyến, kỹ năng sử dụng internet an toàn, lành mạnh, kỹ năng thực hành xã hội cho 

các em học sinh. 

 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chương trình “Màn hình chia sẻ” 

(Screen Share) giai đoạn I – Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/4/2022 của Nhóm từ 

thiện Fly To Sky./.  

https://baogialai.com.vn/channel/12504/202111/cung-em-hoc-truc-tuyen-lan-toa-tinh-than-nhan-van-5755964/
https://baogialai.com.vn/channel/12504/202111/cung-em-hoc-truc-tuyen-lan-toa-tinh-than-nhan-van-5755964/
https://baogialai.com.vn/channel/12362/202112/soi-noi-hoat-dong-tinh-nguyen-mua-dong-yeu-thuong-5759534/
https://baogialai.com.vn/channel/12362/202112/soi-noi-hoat-dong-tinh-nguyen-mua-dong-yeu-thuong-5759534/
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Nơi nhận: 
- Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Để B/c); 

- Ban Thường trực Mạng lưới TNQG khu vực Tây 

Nguyên, miền Nam (Để B/c); 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm; 

- Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh trực thuộc; 

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

nhánh; 

- Ban Tổ chức Chương trình “Màn hình chia sẻ”; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỦ NHIỆM NHÓM 

TỔNG CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phúc 
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