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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

Số: 05-BC/BCN-22/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
Gia Lai, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt”  

(Good Deeds Day) năm 2022 

 

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; 

Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc 

tôi", hưởng ứng "Ngày làm việc tốt" trên toàn cầu, được sự chỉ đạo của Trung tâm Tình 

nguyện Quốc gia, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

làm việc tốt” (Good Deeds Day) năm 2022 và báo cáo kết quả triển khai cụ thể như sau: 

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

- Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Kế hoạch số 

05-KH/BCN-22/FTS về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” 

(Good Deeds Day) năm 2022, nhằm tuyên truyền về ý nghĩa của “Ngày làm việc tốt” 

trên toàn cầu, qua đó kêu gọi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh 

niên Việt Nam và các tầng lớp trong xã hội làm những việc tử tế, sẵn sàng chung sức 

vì cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã 

hội, chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, chịu 

tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Đồng thời Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo Văn 

phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm, Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh trực thuộc chủ động xây 

dựng kế hoạch tổ chức và tham mưu phương án triển khai thực hiện Chương trình. 

- Đối với Cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” năm 2022: 

+ Ngày 07 tháng 4 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định số 

45-QĐ/BCN-22/FTS về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi 

làm việc tốt” gồm 15 anh, chị. 

+ Ngày 01 tháng 4 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định số 

24-QĐ/BCN-22/FTS về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi chia sẻ câu chuyện "Tôi làm 

việc tốt" năm 2022 và quyết định số 46-QĐ/BCN-22/FTS, ngày 14/4/2022 về việc ban 

hành Thể lệ Cuộc thi chia sẻ câu chuyện "Tôi làm việc tốt" năm 2022 bản sửa đổi – bổ 

sung. 
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+ Về công tác tài trợ, Ban Chủ nhiệm Nhóm ban hành thông báo số 18-TB/BCN-

22/FTS, ngày 14/4/2022 về danh mục các gói tài trợ và quyền lợi nhà tài trợ đề xuất 

Cuộc thi chia sẻ câu chuyện "Tôi làm việc tốt" 2022 Giai đoạn 2. 

+ Về Đại sứ truyền thông, Ban Chủ nhiệm Nhóm ban hành thông báo số 17-

TB/BCN-22/FTS, ngày 14/4/2022 về quyền lợi và hình thức hoạt động của Đại sứ 

Truyền thông Cuộc thi chia sẻ câu chuyện "Tôi làm việc tốt" năm 2022; 

+ Ngày 16 tháng 4 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm đã ban hành Quyết định số 

47-QĐ/BCN-22/FTS về việc ban hành Quy chế chấm điểm Cuộc thi chia sẻ câu chuyện 

“Tôi làm việc tốt” năm 2022. 

+ Đồng thời Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng trực tiếp điều phối, phân bổ, theo dõi 

nhiệm vụ của Cuộc thi liên quan đến công tác tổ chức, vận động nguồn lực, truyền 

thông, nhân sự, bài dự thi, chấm giải, tổ chức bình chọn trực tuyến. 

 - Đối với các Chi nhánh tổ chức các Chương trình hưởng ứng, Ban Chủ nhiệm 

Nhóm cũng đã cho ý kiến, góp ý với Ban Chủ nhiệm các Chi nhánh về công tác triển 

khai tại cơ sở, đảm bảo phù hợp, đạt hiệu quả, lan tỏa đối với thành viên, tình nguyện 

viên nói riêng và cộng đồng nói chung. 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã chỉ đạo công tác tuyên truyền về Chuỗi các 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 về việc cấp Giấy chứng nhận, Thư cảm ơn 

cho các cá nhân, tập thể có liên quan. 

 - Ban Chủ nhiệm Nhóm đã có chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh, Chương trình “Triệu bữa cơm – Cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang 

tên Bác” đồng hành cùng Liên Chi hội Sinh viên Khoa Hệ thống Thông tin (Trường 

Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG – TP.HCM) tổ chức Chương trình Hoa mộc miên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
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- Chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” (Good Deeds Day) năm 

2022 đã được tổ chức thành công từ ngày 01/4/2022 – 25/5/2022 tại Gia Lai và Thành 

phố Hồ Chí Minh, với kinh phí là 23 triệu đồng (Có phụ lục chi tiết đính kèm). 

- Thông qua chương trình đã: 

+ Tiếp tục duy trì và tổ chức được Cuộc thi chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc 

tốt”, thông qua đó thu được 41 bài dự thi hợp lệ (trong tổng số 65 bài dự thi được nhận), 

đã thu hút hơn 100.000 lượt tiếp cận trên các fanpage của Nhóm từ thiện Fly To Sky, 

lan tỏa những câu chuyện làm việc tốt đến nhiều người trẻ; Qua đó đã trao 14 giải 

thưởng, trong đó có 11 Giải do Ban Giám khảo chấm (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải 

Ba, 05 giải khuyến khích) và 03 giải yêu thích nhất tuần do bình chọn trên fanpage của 

Nhóm. 

+ Trao tặng hơn 150 cuốn sách, thống nhất chương trình khuyến đọc, hỗ trợ được 

hơn 50 em thiếu nhi tại Mái ấm có cơ hội được tiếp cận với sách, tập hình thành thói 

quen đọc sách. 

+ Hỗ trợ hơn 60 bạn thành viên, tình nguyện viên đăng kí tham gia hiến máu tình 

nguyện, thông qua đó lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng thông 

qua nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp. 

+ Tổ chức được chương trình giao lưu, sinh hoạt cùng hơn 50 em thiếu nhi mồ 

côi, yếu thế tại làng trẻ SOS Thành phố Pleiku, tổ chức Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Em 

vẽ ước mơ” để lắng nghe những ước mơ của các em; Đồng thời cũng tổ chức các trò 

chơi giao lưu, sinh hoạt văn nghệ cùng với các em. 

+ Trao tặng 400 phần thực phẩm chia sẻ cùng những người vô gia cư, lao công, 

bán vé số, người bán rong tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hiện thực hóa mục 

tiêu của Dự án “Quà chia sẻ” của Nhóm từ thiện Fly To Sky. 

+ Trao tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn, có 

hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, góp 

phần hiện thực hóa mục tiêu của Dự án “Quà chia sẻ” của Nhóm từ thiện Fly To Sky. 

+ Trao tặng 400 cái quần, áo đã được các bạn tình nguyện viên của Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc, giặt ủi, góp phần chia sẻ yêu thương và lan tỏa thông 

điệp tái sử dụng, bảo vệ môi trường.   

- Về tài chính: theo báo cáo tài chính từ các Dự án (Dự án “Tủ sách Bồ câu trắng”, 

Dự án “Quà chia sẻ”, Chương trình “Triệu bữa cơm – Cùng Fly To Sky hướng về thành 

phố mang tên Bác”).  
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- Về tình nguyện viên: Chương trình đã tập hợp hơn 110 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 Tuổi trẻ có đưa tin về Cuộc thi 

chia sẻ câu chuyện “Tôi làm việc tốt” và Báo Tiền Phong đưa tin tổng hợp về Tủ sách 

Bồ câu trắng.  

 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. Cần thúc đẩy vai trò của Ban Quản lý các Dự án các cấp trong việc triển khai 

chuỗi hoạt động để gắn liền với các Dự án, Chương trình thường xuyên, dài hạn. 

3. Qua quá trình tổ chức, công tác phối hợp với nhà tài trợ thông tin về giải 

thưởng đạt được chưa thật sự cụ thể dẫn đến nhiều thắc mắc, thông tin trái chiều có liên 

quan. Vì vậy cần phải rút kinh nghiệm trong việc phối hợp, công khai công tin về giải 

thưởng cũng như có thông tin cụ thể về mục đích cuộc thi gắn với công tác lan tỏa chứ 

không mục đích trao giải thưởng và quan điểm của Ban Chủ nhiệm Nhóm là “Không 

có thước đo cụ thể của việc tốt của bất cứ cá nhân, tổ chức nào, việc tổ chức cuộc thi 

là để lan tỏa và qua đó thúc đẩy cộng đồng làm việc tốt, đặc biệt là người trẻ”. 

4. Cần tiếp tục giữ mối liên lạc với các mái ấm mồ côi, khuyết tật, cơ sở bảo trợ 

xã hội, làng trẻ em SOS,…. Tại các địa bàn hoạt động chính của các cấp Nhóm để có 

sự hỗ trợ kịp thời; đồng thời các công trình đã trao tặng cần quản lý chặt chẽ, có kế 

hoạch và theo dõi, báo cáo thường xuyên.  

5. Tiếp tục vận động thành viên đủ 18 tuổi và đủ điều kiện nên tham gia hiến 

máu tình nguyện để góp phần hỗ trợ cộng đồng và thể hiện trách nhiệm của tổ chức nói 

chung và cá nhân tình nguyện viên nói riêng cho cộng đồng. 

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

mục tiêu lan tỏa của ngày làm việc tốt toàn cầu. 

 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả triển khai Chuỗi các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày làm việc tốt” năm 2022 của Nhóm từ thiện Fly To Sky./. 
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Nơi nhận: 
- Đ/c Lê Văn Phúc – Tổng Chủ nhiệm Nhóm; 

- 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; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỦ NHIỆM NHÓM 

KT. TỔNG CHỦ NHIỆM 

PHÓ TỔNG CHỦ NHIỆM 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phạm Thùy Vy 
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PHỤ LỤC 

Thông tin các chương trình trong Chuỗi các hoạt động hưởng ứng “Ngày làm việc tốt” năm 2022 

Do Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức 

(Đính kèm Báo cáo số 06-BC/BCN-22/FTS, ngày 16/6/2022 của Ban Chủ nhiệm Nhóm) 
 

STT 

Tên 

chương 

trình 

Thời gian – Địa 

điểm 
Nội dung Kết quả 

1 

Cuộc thi 

chia sẻ câu 

chuyện “Tôi 

làm việc 

tốt” 

- Thời gian nhận 

bài dự thi: Từ 

14/4/2022 đến 

14/5/2022.  

 

- Thời gian diễn ra 

bình chọn tuần: Từ 

17/4/2022 đến 

21/5/2022  

 

- Thời gian công 

bố kết quả chung 

cuộc; ngày 

25/5/2022. 

 

Trực tuyến 

Là năm thứ 2 tổ chức mở rộng công khai và 

là năm thứ 3 tổ chức cho thành viên, tình 

nguyện viên Nhóm tham gia.  

 

Cuộc thi là nơi mà mọi người có thể chia sẻ 

những việc làm tốt, những câu chuyện, 

những kỉ niệm, hành trình đáng nhớ của mình 

nhằm lan toả thông điệp sống đẹp, những giá 

trị tích cực đến đến với cộng đồng và xã hội. 

Qua đó góp phần thúc đẩy các tầng lớp nhân 

dân, đặc biệt là thế hệ trẻ chọn làm việc tử tế, 

tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, 

giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét 

văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có 

trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng 

góp vào sự phát triển chung của đất nước. 

Thông qua câu chuyện của mình và các thí 

sinh dự thi có thể trình bày nội dung bằng 

hình thức dạng viết hoặc video clip kể câu 

chuyện làm việc tốt của mình và gửi về cho 

Ban tổ chức. 

Cuộc thi đã nhận được 41 bài dự thi 

hợp lệ (trong tổng số 65 bài dự thi 

được nhận), đã thu hút hơn 100.000 

lượt tiếp cận trên các fanpage của 

Nhóm từ thiện Fly To Sky, lan tỏa 

những câu chuyện làm việc tốt đến 

nhiều người trẻ. 

 

Kết quả đã trao 14 giải thưởng, 

trong đó có 11 Giải do Ban Giám 

khảo chấm (01 giải Nhất, 02 giải 

Nhì, 03 giải Ba, 05 giải khuyến 

khích) và 03 giải yêu thích nhất 

tuần do bình chọn trên fanpage của 

Nhóm. 

 

Tổng giá trị tài trợ: 10 triệu đồng 

(Giá trị voucher). 
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2 

Chương 

trình trao 

tặng Tủ 

sách Bồ câu 

trắng 

Ngày 09/4/2022, 

Mái ấm Sơn Kỳ 

(TP.HCM) 

Trao tặng Tủ sách cho Mái ấm Sơn Kỳ1. Đặc 

biệt bên cạnh việc trao tặng sách cho các em, 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng 

thống nhất các phương án tổ chức các hoạt 

động khuyến đọc, góp phần hình thành thói 

quen đọc sách, tinh thần ham học, nâng cao 

khả năng tiếp cận các nguồn sách cho các em 

trong thời gian tới. 

Trao tặng hơn 150 cuốn sách, thống 

nhất chương trình khuyến đọc – Hỗ 

trợ được hơn 50 em thiếu nhi yếu 

thế có cơ hội được tiếp cận với 

sách, tập hình thành thói quen đọc 

sách. 

 

Trị giá sách trao tặng đợt đầu: 3 

triệu đồng. 

3 

Ngày hội 

thành viên 

Fly To Sky 

hiến máu 

tình nguyện 

Đợt 01 - ngày 

10/04/2022 

Đợt 02 - ngày 

17/04/2022 

tại Bệnh viện 

Truyền máu - 

Huyết học Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Tổ chức cho thành viên, tình nguyện viên của 

Nhóm tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

hiến máu. Thông qua chương trình, Nhóm 

mong muốn lan tỏa đến các thành viên trong 

Nhóm và mọi người tinh thần tình nguyện, 

trách nhiệm với cộng đồng thông qua nghĩa 

cử hiến máu cứu người cao đẹp. Bên cạnh đó, 

Nhóm hi vọng có thể đóng góp sức mình để 

có thể giúp người bệnh tiếp tục duy trì và có 

niềm tin hơn vào cuộc sống. 

Hơn 60 thành viên, tình nguyện 

viên tham gia hiến máu trong 02 

Đợt 

4 

Chương 

trình “Ngày 

làm việc 

tốt” 

Ngày 17/4/2022, 

tại Làng trẻ SOS 

Pleiku (thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai). 

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Em vẽ ước 

mơ”, bên cạnh đó cũng tổ chức các trò chơi 

giao lưu, sinh hoạt văn nghệ cùng với các em. 

Tổ chức được chương trình giao 

lưu, sinh hoạt cùng hơn 50 em thiếu 

nhi mồ côi, yếu thế tại làng trẻ SOS 

 

Trị giá quà tặng: 3 triệu đồng. 

5 
Chương 

trình “Hoa 

Tối ngày 03 và 

14/04/2022, trên 

Tổ chức trao tặng những phần thực phẩm 

chia sẻ cùng những người vô gia cư, lao công, 

Trao tặng 200 phần bánh mì và 200 

suất cháo đến tận tay những người 

 
1 Năm 2021, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng chọn Mái ấm Sơn Kỳ là địa điểm tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng bình lọc 

nước nhân dịp “Ngày làm việc tốt” và Chi nhánh cũng thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ cùng các em tại Mái ấm. 
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mộc miên” 

– Giai đoạn 

01 

địa bàn các quận 

nội thành tại 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

bán vé số, người bán rong tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

vô gia cư trên địa bàn các quận nội 

thành (quận 1, quận 3, quận 5, quận 

10, quận Bình Thạnh) tại Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

Trị giá 02 triệu đồng, phần còn lại 

đối ứng của đơn vị phối hợp. 

6 

Chương 

trình “Hoa 

mộc miên” 

– Giai đoạn 

02 

Ngày 23-

24/4/2022. xã 

Nhơn Đức, huyện 

Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Tổ chức Đêm hội tình nguyện “Lửa ấm”, 

chương trình thăm hỏi, trao tặng những túi 

thực phẩm, quần áo, suất quà cho các hộ gia 

đình chính sách, người già neo đơn, có hoàn 

cảnh khó khăn 

Đã trao tặng 10 suất quà cho các hộ 

gia đình chính sách, người già neo 

đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại xã 

Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh, trong đó gia đình 

chính sách trị giá 683.000đ/phần và 

các suất quà cho người già neo đơn 

là 640.000đ/phần;  

 

Trao tặng 400 cái quần, áo (Đã 

được các bạn tình nguyện viên của 

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

chọn lọc, giặt ủi) 

 

Trị giá tài trợ 5 triệu đồng, phần 

còn lại đối ứng của đơn vị phối hợp. 
--------------------------------- 


