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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

Số: 02-BC/BCN-22/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

 

Gia Lai, ngày 02 tháng 03 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Chương trình “Xuân sum vầy – Vé chuyền tay” 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Nhóm từ thiện Fly To Sky;  

Nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 

và Xuân tình nguyện năm 2022 và nhằm tiếp tục đồng hành, chăm lo và hỗ trợ người 

dân, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà, người dân có hoàn cảnh khó khăn, 

chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022; Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky ban hành kế hoạch tổ chức Chương 

trình “Xuân sum vầy – Vé chuyền tay”. Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky 

báo cáo kết quả triển khai cụ thể như sau: 

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

- Ngày 05/11/2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành kế hoạch Kế hoạch số 

93-KH/BCN-21/FTS về việc tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2021 

và Xuân tình nguyện năm 2022, trong đó xác định triển khai Chương trình “Xuân 

sum vầy – Vé chuyền tay".  

- Ngày 19/11/2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky ban hành kế 

hoạch số 94-KH/BCN-21/FTS về việc tổ chức triển khai Chương trình “Xuân sum 

vầy – Vé chuyền tay" nhằm đồng hành, chăm lo và hỗ trợ người dân, thanh niên 

công nhân, người lao động xa nhà, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 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 triển khai chương trình, thành lập 

Ban Tổ chức Chương trình. 

- Ngày 19/11/2021, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định số 167-

QĐ/BCN-21/FTS về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Xuân sum vầy – Vé 

chuyền tay", 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. Tuy nhiên do nhiều lý do 

về công tác nhân sự, Ban Tổ chức Chương trình, Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm 

đã tham mưu Ban Chủ nhiệm Nhóm tái thành lập, cơ cấu lại nhân sự Ban Tổ chức 
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Chương trình tại các quyết định số 169-QĐ/BCN-21/FTS, ngày 28/11/2021 và 

Quyết định số 13-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 13/01/2022. 

- Ngày 16/01/2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành công văn số 08-

CV/BCN-22/FTS về việc hướng dẫn, định hướng và chỉ đạo một số nội dung có liên 

quan đến công tác triển khai Chương trình “Xuân sum vầy – Vé chuyền tay", trong 

đó trọng tâm định hướng các phương án triển khai, cách thức xét duyệt các trường 

hợp, nội dung vận động, công tác truyền thông, nhân sự, chỉ tiêu và khung thời gian 

thay đổi triển khai chương trình. 

- Đồng chí Tổng Chủ nhiệm Nhóm cũng đã trực tiếp làm việc cùng lãnh đạo 

Ban Tổ chức Chương trình để chỉ đạo phương hướng tổ chức. 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo thành lập Fanpage của Chương trình, tăng 

cường công tác tuyên truyền về Chương trình trên fanpage chính thức của 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. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

 - Chương trình công bố và kêu gọi, vận động nguồn lực từ ngày 01/12/2021 

tuy nhiên chương trình đã không thể tổ chức triển khai trao tặng vé theo mục tiêu 

ban đầu.   

 - Về công tác nhân sự: chương trình đã nhiều lần thay đổi, tái thành lập, cơ 

cấu lại nhân sự Ban Tổ chức Chương trình, với số lượng 18 thành viên (Đợt cơ cấu 

cuối cùng Quyết định số 13-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 13/01/2022 của Ban Chủ nhiệm 

Nhóm) và chương trình cũng đã tổ chức tuyển thêm 09 tình nguyện viên (Theo 

thông báo số 01-TB/XSV-VCT-22/FTS của Ban Tổ chức Chương trình). Do cách 

thức tổ chức, cách bố trí, phân công nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm chưa cao và 

điều hành chưa hài hòa trong nội bộ Ban Tổ chức dẫn đến chưa nắm bắt được năng 

lực, thời gian của thành viên, tình nguyện viên phù hợp với công việc, học tập thực 

tế đã dẫn đến việc không thể phát huy được năng lực, thời gian và không thể tổ chức 

chương trình.  

 - Về công tác huy động nguồn lực: Chương trình đã tích cực trao đổi với hơn 

247 tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà xe, đơn vị vận tải, mạnh thường quân trong 

nước nói chung và tại khu vực phía Nam nói riêng. Tuy vậy do tình hình dịch Covid-

http://www.flytoskycharity.vn/
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19 diễn biến phức tạp và kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế - 

xã hội tại các tỉnh, thành phố nên việc huy động nguồn lực đã không đạt được kết 

quả mục tiêu. Tổng cộng giá trị hiện kim thu được qua các tài khoản, ví điện tử công 

bố là 2,048,000đ. Với khoản thu được không đủ để có thể trao tặng vé xe cho người 

dân về quê ăn Tết theo các mục tiêu của chương trình.  

 - Về công tác truyền thông: Chương trình đã triển khai đăng hơn 10 bài đăng 

trên fanpage của Chương trình. Đồng thời Chương trình đã tích cực vận động các 

đơn vị hỗ trợ truyền thông, qua đó đã có hơn 10 đơn vị quan tâm, hỗ trợ truyền thông. 

Tuy nhiên do chất lượng và nội dung các bài đăng còn mỏng, chưa thật sự thu hút, 

nhiều bài đăng còn chưa liên quan trực tiếp đến chương trình, nên đã không nhận 

được sự thu hút và lan tỏa truyền thông. 

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ THU ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ 

NỘI DUNG RÚT KINH NGHIỆM 

 1. Phương án sử dụng nguồn quỹ thu được:  

- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã trao đổi với Ban Tổ chức Chương trình và thống 

nhất sẽ chuyển nguồn quỹ đã thu được qua Quỹ của Chương trình “Tháng ba biên 

giới” năm 2022 nhằm đồng hành, chăm lo đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và thanh 

thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới theo Kế hoạch số 02-KH/BCN-22/FTS, ngày 

04/02/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm.  

2. Một số nội dung rút kinh nghiệm: 

- Về công tác nhân sự và tổ chức: cần lựa chọn và tổ chức đăng kí cụ thể, cần 

có cam kết trước khi tham gia Ban Tổ chức Chương trình và lựa chọn cách thức tổ 

chức, cách bố trí, phân công nhiệm vụ và điều hành hài hòa hơn, cần đề cao tinh thần 

trách nhiệm, ý thức trong công việc và lãnh đạo Ban Tổ chức cần gần gũi, nắm bắt 

được năng lực, thời gian của thành viên, tình nguyện viên phù hợp với công việc, 

học tập thực tế để triển khai chương trình. Bên cạnh đó việc triển khai tuyển tình 

nguyện viên cần phải sớm hơn, cụ thể hơn, phân chia công việc và đề cao việc xây 

dựng checklist để tổ chức có hiệu quả.  

 - Về công tác huy động nguồn lực: Cần nghiên cứu triển khai nhiều cách thức, 

hình thức, nhiều đối tượng chứ không tập trung vào một hình thức hay đối tượng 

nào, đảm bảo có hiệu quả. Bên cạnh đó cần tăng cường năng suất vận động nguồn 

lực.  
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 - Về công tác truyền thông: Cần tăng cường sáng tạo nội dung và viết bài giới 

thiệu về chương trình, hạn chế các bài đăng không trọng tâm, không trực tiếp vào 

nội dung của chương trình. Cần làm rõ thông tin chương trình, hình thức quyên góp, 

nội dung cần quyên góp, quy trình tổ chức chương trình,…. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Chương trình “Xuân sum vầy – Vé 

chuyền tay” năm 2022 của Nhóm từ thiện Fly To Sky./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Để 

B/c); 

- Ban Thường trực Mạng lưới TNQG khu vực Tây 

Nguyên, miền Nam (Để B/c); 

- Đ/c Lê Văn Phúc - Tổng Chủ nhiệm Nhóm (Để 

B/c); 

- Các Đ/c Phó Tổng Chủ nhiệm; 

- Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh trực thuộc; 

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

- Ban Tổ chức Chương trình; 

- Ban Quản lý các Dự án các cấp; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp; 

- Ban Biên tập Trang tin điện tử Nhóm; 

- Lưu: Vp.  

TM. BAN CHỦ NHIỆM NHÓM 

KT. TỔNG CHỦ NHIỆM 

PHÓ TỔNG CHỦ NHIỆM 

 
Trần Thái Thuỳ Linh 

 


