
1 

 

TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

Số: 03-BC/BCN-22/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
Gia Lai, ngày 31 tháng 03 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 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; 

Nhằm đồng hành, sẻ chia, chăm lo đến cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và thanh 

thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức Chương 

trình “Tháng ba biên giới” năm 2022.  

Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

  

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

 - Ngày 04 tháng 02 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành kế hoạch 

Kế hoạch số 02-KH/BCN-22/FTS về việc tổ chức chương trình “Tháng ba biên 

giới” năm 2022 nhằm đồng hành, chăm lo và hỗ trợ người dân, trẻ em cùng các cán 

bộ, chiến sĩ đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc, thiết 

thực chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2022) và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh lần thứ XII; kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng 

(03/3/1959-03/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2022). 

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 thành lập Ban Tổ chức 

Chương trình và phương án triển khai thực hiện Chương trình. 

 - Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định 

số 15-QĐ/BCN-22/FTS về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình “Tháng ba 

biên giới” năm 2022 gồm 33 anh, chị và 06 Đội hình trực thuộc Ban Tổ chức. 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. 

 - Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Công văn 

số 15-CV/BCN-22/FTS và số 16-CV/BCN-22/FTS về việc hướng dẫn và triển khai 

chỉ đạo một số nội dung có liên quan đến công tác triển khai Chương trình “Tháng 

ba biên giới”, trong đó trọng tâm định hướng các phương án triển khai và phân bổ 

chỉ tiêu vận động nguồn lực cho Chương trình. 

 - Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Thông báo 

số 06-TB/BCN-22/FTS công bố Thư ngỏ và Quyền lợi nhà tài trợ đề xuất Chương 

trình “Tháng ba biên giới” năm 2022. 
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 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo 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. 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; Đồng thời đã 

tham mưu cho Trung tâm Tình nguyện Quốc gia gửi 03 Công văn về các tỉnh gồm: 

Điện Biên, Bình Phước, Gia Lai.  

 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã có chỉ đạo Tiểu ban Đối ngoại (Văn phòng Ban 

Chủ nhiệm Nhóm) phối hợp cùng Văn phòng Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh trao 

đổi, thống nhất phương án phối hợp tổ chức chương trình cùng với Huyện Đoàn Đức 

Cơ (Tỉnh Gia Lai), Huyện Đoàn Bù Đốp (Tỉnh Bình Phước), Huyện Đoàn Mường 

Nhé (Tỉnh Điện Biên). 

 - Tổng Chủ nhiệm Nhóm đã tham gia kí kết kế hoạch phối hợp giữa Nhóm từ 

thiện Fly To Sky và Chi Đoàn Báo Gia Lai để phối hợp hỗ trợ công tác triển khai 

chương trình tại tỉnh Gia Lai. 

  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

 - Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 đã được tổ chức thành công 

từ ngày 14/3/2022 – 20/3/2022 tại các xã biên giới thuộc 03 tỉnh Gia Lai, Điện Biên, 

Bình Phước, với tổng giá trị quà trao tặng 156 triệu đồng. 

- Thông qua chương trình đã hỗ trợ hơn 500 em học sinh vùng biên giới được 

sử dụng nước uống sạch khi đến trường1; bổ sung hơn 500 đầu sách vào thư viện 

trường học vùng biên2; hỗ trợ balo, đồ dùng học tập cho 100 em vùng biên giới núi 

cao3; hỗ trợ 50 em học sinh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo có 

 
1 Dự án “Chiến sĩ lọc nước” đã trao tặng 12 Bình lọc nước cho 12 lớp học Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia Nan, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai và 05 bình lọc nước cho 05 lớp học của Trường THCS Phước Thiện, xã Phước Thiện, 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với tổng cộng hơn 500 em, phần lớn là dân tộc thiểu số, khó khăn. 
2 Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” đã trao tặng 500 cuốn sách cấp I cho Thư viện Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia 

Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 
3 Tại Mường Nhé, Điện Biên đã trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sín Thấu, Trường 

Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sen Thượng 100 suất quà gồm balo, tập học sinh và các dụng cụ học 

tập trị giá 40,000,000đ. 
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đèn bàn học tại nhà đạt chuẩn và tiết kiệm điện, bảo vệ mắt 4; đồng thời chia sẻ Túi 

quà an sinh hơn 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-

195, trao tặng quà cho các chiến sĩ đồn biên phòng, trao quà cho lực lượng y tế cơ sở 

tại các Trạm Y tế các xã biên giới, trao quà cho 02 em học sinh mồ côi, đặc biệt khó 

khăn6, trao khẩu trang vải kháng khuẩn, xịt không gian cho lực lượng y tế7,… 

  

- Chương trình đã tổ chức vận động nguồn lực từ ngày 17/02/2022 đến ngày 

15/3/2022, với 04 lĩnh vực vận động: giáo dục – văn hóa đọc, nước sạch, an sinh xã 

hội, hỗ trợ phòng, chống Covid-19, qua đó có hơn 50 tổ chức, công ty, doanh nghiệp, 

cá nhân đồng hành cùng chương trình. 

  

- Về tài chính: 

 + Tổng giá trị hiện kim thu: 36,396,400đ 

 + Tổng giá trị hiện vật thu: 95,600,000đ 

 + Tổng giá trị hiện kim được tài trợ trừ trực tiếp vào sản phẩm: 24,003,600đ. 

 + Tổng giá trị quà trao tặng: 156,000,000đ8. 

  

- 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. 

+ Trong đó, Ban Tổ chức Chương trình đã thành lập 02 đoàn công tác trao 

tặng trực tiếp đến Gia Lai và Bình Phước với tổng cộng 17 thành viên, tình nguyện 

viên (Đối với chương trình tại Điện Biên do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên 

không thể tham gia trực tiếp).  

 

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

 + Báo Gia Lai: https://baogialai.com.vn/channel/12362/202203/to-chuc-

chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-tai-xa-ia-nan-5770343/.  

 + Truyền hình Gia Lai: 

https://www.facebook.com/flytoskycharity/videos/1117069185801590 (Cắt trích 

đoạn phóng sự).  

 
4 Dự án “Quà chia sẻ” đã trao tặng 50 đèn bàn hỗ trợ thị lực Rạng Đông cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức 

Cơ nhằm hỗ trợ các em học sinh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo có đèn bàn học tại nhà đạt chuẩn 

và tiết kiệm điện. 
5 Chương trình “Triệu túi an sinh” tặng 100 Túi quà an sinh cho 100 hộ dân khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-

19 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 
6 Chương trình “Tết chuyền tay” (Dự án Quà chia sẻ) đã trao tặng 05 giỏ quà cho lực lượng y tế, biên phòng và trẻ em 

mồ côi tại địa bàn xã biên giới từ nguồn bánh, kẹo được cộng đồng quyên góp trong chương trình. 
7 Chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” đã trao tặng 100 chai xịt côn trùng & không gian, hữu cơ lành tính Peace Mass 

cho Trạm Y tế xã Phước Thiện và 300 khẩu trang vải kháng khuẩn cao cấp cho Trạm Y tế xã Ia Nan. 
8 Huyện Mường Nhé – Tỉnh Điện Biên: 40.000.000đ; Xã Ia Nan – Huyện Đức Cơ – Tỉnh Gia Lai: 84.000.000đ; Xã 

Phước Thiện – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước: 32.000.000đ 

https://baogialai.com.vn/channel/12362/202203/to-chuc-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-tai-xa-ia-nan-5770343/
https://baogialai.com.vn/channel/12362/202203/to-chuc-chuong-trinh-thang-ba-bien-gioi-tai-xa-ia-nan-5770343/
https://www.facebook.com/flytoskycharity/videos/1117069185801590
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 + Trang tin Huyện ủy Bù Đốp: https://huyenuybudop.vn/doan-the/nhieu-

phan-qua-den-voi-hoc-sinh-vung-bien-gioi-xa-phuoc-thien-1571.html  

 

 III. MỘT SỐ NỘI DUNG RÚT KINH NGHIỆM 

 Qua quá trình tổ chức chương trình, Ban Chủ nhiệm Nhóm kết luận được một 

số nội dung cần phải rút kinh nghiệm trong các hoạt động sắp tới như sau: 

1. Cần 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. Việc lựa chọn phương án triển khai cần phải gắn với tình hình dịch bệnh và 

tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

3. Cần phải kiểm tra, đánh số, đánh mã thùng hàng hóa, lập danh mục hàng 

hóa, hệ thống hóa, số hóa được nguồn lực trong quá trình chuẩn bị để tránh bị thiếu, 

hụt hoặc lạc mất hàng hóa. 

 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả triển khai Chương trình “Tháng ba biên 

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

 
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 “Tháng ba biên giới”; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỦ NHIỆM NHÓM 

TỔNG CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phúc 
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