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TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY 

*** 

Số: 09-BC/BCN-22/FTS 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 
Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Hành trình “Chia sẻ yêu thương” - Số 03 

tại Gia Lai 

 

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 19-KH/BCN-22/FTS, ngày 29/9/2022 của Ban Chủ 

nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky về việc tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông 

năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023, được sự chỉ đạo của Trung tâm Tình 

nguyện Quốc gia, Nhóm từ thiện Fly To Sky đã tổ chức Hành trình “Chia sẻ yêu 

thương” - Số 03 tại Gia Lai và báo cáo kết quả triển khai cụ thể như sau: 

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

- Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Ban Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky đã ban 

hành kế hoạch số 22-KH/BCN-22/FTS về việc Tổ chức Hành trình “Chia sẻ yêu 

thương” - Số 03 tại Gia Lai nhằm tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt, trao tặng 

quà an sinh xã hội chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh 

khó khăn tại mái ấm Thiên Ân 2. 

- Thông qua tổng hợp, tham mưu từ các đơn vị, Ngày 02/12/2022, Ban Chủ 

nhiệm Nhóm ban hành quyết định số 108-QĐ/BCN-22/FTS về việc thành lập Ban Tổ 

chức Hành trình “Chia sẻ yêu thương” - Số 03 tại Gia Lai và phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên. 

- Nhằm đảm bảo công tác tổ chức, ngày 02 tháng 12 năm 2022, Ban Chủ nhiệm 

Nhóm ban hành Thông báo số 67-TB/BCN-22/FTS về một số nội dung lưu ý và nội 

quy đối với tình nguyện viên khi tham gia tổ chức Hành trình “Chia sẻ yêu thương” – 

Số 03 tại Gia Lai. 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã giao Ban Quản lý các Dự án cấp Tổng, Tiểu ban Đối 

ngoại (Văn phòng Ban Chủ nhiệm Nhóm), Ban Quản lý các Dự án Chi nhánh Gia Lai 

phối hợp rà soát, khảo sát nhu cầu tại Mái ấm Thiên Ân 2 để xây dựng phương án tổ 

chức cho phù hợp.  
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- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã giao Tiểu ban Đối ngoại (Văn phòng Ban Chủ nhiệm 

Nhóm) và Chi nhánh Gia Lai phối hợp xây dựng dự toán chi tiết kinh phí, tham mưu 

phương án triển khai. 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm đã định hướng công tác tuyên truyền về Hành trình trên 

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

Chi nhánh Gia Lai, 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 các chính thức của các cấp 

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

- Ban Chủ nhiệm Nhóm cũng đã tham mưu, xin ý kiến của lãnh đạo Ban Thường 

trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên về các nội dung triển khai 

Hành trình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Hành trình “Chia sẻ yêu thương” do Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai từ 

tháng 10 năm 2022, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), đây là hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu Dự 

án “Quà chia sẻ” và các dự án trong hệ sinh thái vì cộng đồng của Nhóm từ thiện Fly 

To Sky. Hành trình kêu gọi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên 

Việt Nam và các tầng lớp trong xã hội tham gia chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng trẻ 

em, người yếu thế bằng cách tổ chức các chương trình sinh hoạt, giao lưu, hỗ trợ kỹ 

năng, cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, nhu yếu phẩm tại các mái 

ấm, trung tâm bảo trợ xã hội. Hành trình sẽ đồng hành cùng các mái ấm, trung tâm bảo 

trợ xã hội tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.  

- Hành trình “Chia sẻ yêu thương” - Số 03 tại Gia Lai đã được tổ chức thành 

công vào ngày 03/12/2022 tại Mái ấm Thiên Ân 2, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

- Trẻ mồ côi, khuyết tật đều là những trẻ em thuộc nhóm người yếu thế, cần đến 

sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của toàn thể xã hội. Đây cũng là nhóm đối tượng mà 

Fly To Sky rất trăn trở, quan tâm, dành nhiều hoạt động để sẻ chia cùng các em. Thông 

qua Hành trình “Chia sẻ yêu thương” - Số 03 tại Gia Lai đã:  

+ Tổ chức chăm lo, giao lưu, sinh hoạt cùng 120 em thiếu nhi mồ côi, yếu thế tại 

Mái ấm Thiên Ân 2, tổ chức thực hiện công trình cây xanh trang trí; Đồng thời cũng tổ 

chức các trò chơi, sinh hoạt văn nghệ cùng với các em.  



3 

 

+ Trao tặng bộ các sản phẩm chế phẩm sinh học Fuwa3e (gồm nước rửa chén, 

nước giặt, nước lau sàn, nước rửa tay, nước tẩy rửa bồn cầu, nước ngâm rửa thực phẩm), 

30 thùng mì gói, 04 lon sữa bột, 02 điểm rửa tay Fuwa3e, 150 cuốn sách truyện thiếu 

nhi bổ sung vào Dự án Tủ sách Bồ câu trắng và các phần quà trò chơi giao lưu. Thông 

qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu Dự án “Quà chia sẻ”, Dự án “Tủ sách Bồ câu 

trắng” của Nhóm từ thiện Fly To Sky. 

+ Tổ chức chuẩn bị và nấu 120 phần ăn chiều cho các em thiếu nhi tại Mái ấm. 

+ Bên cạnh việc đồng hành, chia sẻ cùng các em thiếu nhi yếu thế tại Mái ấm thì 

còn là cơ hội, môi trường cho hơn 15 bạn tình nguyện viên, đặc biệt là tình nguyện viên 

là học sinh, trẻ tuổi có cơ hội được giáo dục, 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: 7,257,000đ (Bảy triệu hai trăm năm mươi bảy  nghìn đồng). 

+ Tổng hiện kim chi: 7,257,000đ (Bảy triệu hai trăm năm mươi bảy  nghìn đồng). 

 + Tổng hiện vật tiếp nhận: bộ các sản phẩm chế phẩm sinh học Fuwa3e (gồm 

nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn, nước rửa tay, nước tẩy rửa bồn cầu, nước ngâm 

rửa thực phẩm) – Tổng 46,4 lít. 

 + Tổng giá trị hành trình: 13,646,000đ (Mười ba triệu sáu trăm bốn mươi sáu 

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 Hành 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 Hành trình. 

2. Tiếp tục nghiên cứu phát triển dự án thuộc lĩnh vực vệ sinh đi từ việc hỗ trợ 

điểm rửa tay tại các mái ấm và trường học vùng khó để góp phần hỗ trợ tăng tỉ lệ tiếp 

cận với vệ sinh và xà phòng tại Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu của Nhóm từ thiện 

Fly To Sky giai đoạn 2022 – 2025. 

3. 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. 
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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. Công tác vận động hỗ trợ truyền thông cần tăng cường hơn để hiện thực hóa 

mục tiêu lan tỏa ý nghĩa của Hành trình. 

 

 Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả triển khai Hành trình “Chia sẻ yêu thương” 

- Số 03 tại Gia Lai 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 (Để B/c); 

- Ban Chủ nhiệm Nhóm; 

- Ban Chủ nhiệm Chi nhánh Gia Lai; 

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

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

nhánh Gia Lai; 

- Văn phòng Ban Chủ nhiệm các cấp; 

- Lưu: VP. 

TM. BAN CHỦ NHIỆM NHÓM 

TỔNG CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phúc 
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Mẫu số: B05/XH-TT

Đơn vị tính: Đồng VN

STT Chỉ tiêu báo cáo Tổng số Ghi chú

A B 1 C

1 Tổng số tiền thu được 7,257,000

1,1 Nhận tài trợ bằng tiền 7,257,000

Tiền Việt Nam 7,257,000

Ngoại tệ 0

1,2 Thu khác 0

2 Tổng số tiền đã chi (chi tiết từng loại hiện vật) 7,257,000

Mì gói (30 thùng x 71.000đ/thùng) 2,130,000

Sữa bột AlphaGold (04 lon x 304.000đ/lon) 1,216,000

Sơn lốp (03kg x 90.000đ) 270,000

Cọ sơn lớn (02 cây x 10.000đ) 20,000

Cọ sơn nhỏ (01 cây x 5.000đ) 5,000

Cây trạng nguyên (01 cây x 160.000đ) 160,000

Cây nhện (01 cây x 40.000đ) 40,000

Cây môn trường sinh (01 cây x 50.000đ) 50,000

Cây môn trường sinh đốm (01 cây x 90.000đ) 90,000

Lưới cứng (02 mét x 30,000đ) 60,000

Lưới lỗ nhỏ (03 mét x 10,000đ) 30,000

Xăng pha sơn (0,2 lít) 5,000

In decal A4 (15 tờ) 55,000

In bảng điểm rửa tay C250 ép plastic (01 tờ) 10,000

In decal 40x60cm dán bảng trao tặng (02 tờ x 25,000đ)
50,000

In bạt 2x2,5m (01 tấm x 162,000đ) 135,000 Giảm trực tiếp trừ 27,000đ

Truyện tranh (150 cuốn x 8,000) 300,000 Giảm trực tiếp 900,000đ

Cà rốt (04kg x 17,500đ) 70,000

Khoai tây (07kg x 20,000đ) 140,000

Hành tím, tỏi, tiêu 45,000

Tương cà (02 chai x 10,000đ) 20,000

Bột năng (02 bì x 15,000đ) 30,000

Dừa (08 bì nước dừa, 02 bì nước cốt) 70,000

Gà (20kg x 70,000đ) 1,400,000

Bánh mì (50 ổ x 10,000đ) 500,000

Băng keo 2 mặt (02 cuộn x 2,000đ) 4,000

Bút chì (04 cây x 3,000đ) 12,000

Bút chì 036 (01 cây x 6,000đ) 6,000

Phấn (02 hộp x 4,000đ) 8,000

Giấy A3 (10 tờ x 1,400đ) 14,000

Giấy bìa (10 tờ x 2,000đ) 20,000

Kèn (01 cái x 30,000đ) 30,000

Bim Bim (04 gói x 17,000đ) 68,000

Kẹo mút (02 gói x 50,000đ) 100,000

Bánh (01 thùng 700gr x 84,000đ) 84,000

Photo giấy trò chơi (24 tờ) 10,000

Màu sáp (04 hộp x 10,000đ) 0 Giảm 40,000đ trừ trực tiếp

Công trình trồng cây

In ấn

Chi phí nấu ăn

Chi phí tổ chức trò chơi, giao 

lưu

BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH                                  

"CHIA SẺ YÊU THƯƠNG" SỐ 03
Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 7 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY

***

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI NGUỒN TÀI TRỢ BẰNG TIỀN

Đợt vận động: Hành trình "Chia sẻ yêu thương" số 03 tại Gia Lai

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022



3
Tổng số đã tài trợ bằng tiền cho các địa chỉ xã hội, từ 

thiện
0

0

4
Sổ chênh lệch thu, chi tại thời điểm kết thúc đợt vận 

động 0

Tiền Việt Nam 0

Ngoại tệ 0

5 Xử lý số dư còn lại

0

Tiền Việt Nam 0

Ngoại tệ 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

THƯỜNG TRỰC HỘI 

ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

TỪ THIỆN FLY TO 

SKY

TỔNG CHỦ NHIỆM 

NHÓM

Nguyễn Lê Khánh Như Đinh Lê Hoàng Khang Lê Văn Phúc



Mẫu số: B06/XH-TT

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

A B C 1 D

1 Tổng số hàng đã nhận tài trợ

1.1 Đối với hàng nhận tài trợ chung

Nước rửa chén Enzyme Can 10L 1

Nước rửa chén Enzyme Chai 500ml 2

Nước lau sàn Enzyme Can 10L 1

Nước ngâm rửa thực phẩm Enzyme Can 3800ml 1

Vệ sinh bồn cầu Enzyme Chai 500ml 2

Nước rửa tay Enzyme Can 10L 1

Nước rửa tay Enzyme Chai 300ml 2

Nước giặt Enzyme Can 10L 1

1.2 Đối với hàng nhận tài trợ có địa chỉ

2
Số đã sử dụng để hỗ trợ cho các địa chỉ xã hội, từ

thiện

Nước rửa chén Enzyme Can 10L 1

Nước rửa chén Enzyme Chai 500ml 2

Nước lau sàn Enzyme Can 10L 1

Nước ngâm rửa thực phẩm Enzyme Can 3800ml 1

Vệ sinh bồn cầu Enzyme Chai 500ml 2

Nước rửa tay Enzyme Can 10L 1

Nước rửa tay Enzyme Chai 300ml 2

Nước giặt Enzyme Can 10L 1

3 Số bị hư hỏng, quá hạn,... không sử dụng được - 0

4
Số dư hàng còn lại chưa sử dụng khi đã kết thúc

đợt vận động.
- 0

NGƯỜI LẬP BIỂU
TỔNG CHỦ 

NHIỆM NHÓM

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Nguyễn Lê Khánh Như Lê Văn Phúc

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

QUẢN LÝ QUỸ TỪ THIỆN FLY 

TO SKY
(Ký, họ tên)

Đinh Lê Hoàng Khang

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2022

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05 

tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HIỆN VẬT TÀI TRỢ

Đợt vận động: Hành trình "Chia sẻ yêu thương" số 03 tại Gia Lai

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022

TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY

***

BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH                                  

"CHIA SẺ YÊU THƯƠNG" SỐ 03



Mẫu số: B07/XH-TT

USD EUR ….

1 MTQ Tran Huy Giau 200,000
Chuyển khoản 

VCB (11/12)

1
Trích quỹ dự án "Quà chia sẻ" thu được từ tiền giải 

thưởng "Những trái tim hồng" của Báo Tiền Phong
7,057,000

Luân chuyển 

quỹ

Tổng cộng số đã nhận 7,257,000

Số ngoại tệ đã bán thu tiền: 0

Thuyết minh chi tiết số nhận tài trợ bằng hiện vật như sau:

STT Tên nhà tài trợ Loại hiện vật Đơn vị tính Số lượng Thành tiền Ghi chú
I Hiện vật sử dụng hỗ trợ trực tiếp 3,993,000

Nước rửa chén Enzyme Can 10L 1 800,000
Nước rửa chén Enzyme Chai 500ml 2 116,000

(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 05 

tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2022

Tài trợ bằng ngoại tệ (nguyên tệ)

Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 12 năm 2022

Đợt vận động: Hành trình "Chia sẻ yêu thương" số 03 tại Gia Lai

BÁO CÁO CHI TIẾT NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. CHI TIẾT SỐ NHẬN ĐƯỢC TÀI TRỢ

1.1. Chi tiết nhận tài trợ bằng tiền từ nhà tài trợ

STT Tên nhà tài trợ Tài trợ bằng VND Hình thức

TRUNG TÂM TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA

NHÓM TỪ THIỆN FLY TO SKY

***

Fuwa3e

BAN TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH                                  

"CHIA SẺ YÊU THƯƠNG" SỐ 03

1.2. Chi tiết nhận tài trợ bằng hiện vật từ nhà tài trợ



Nước lau sàn Enzyme Can 10L 1 700,000
Nước ngâm rửa thực phẩm Can 3800ml 1 215,000
Vệ sinh bồn cầu Enzyme Chai 500ml 2 132,000
Nước rửa tay Enzyme Can 10L 1 980,000
Nước rửa tay Enzyme Chai 300ml 2 130,000
Nước giặt Enzyme Can 10L 1 920,000

II Hiện vật bán thu tiền để hỗ trợ (vàng,...) - - - 0

2. CHI TIẾT SỐ ĐÃ PHÂN PHỐI

Bằng hiện vật

(Số lượng và tên 

hiện vật)

1 Mái ấm Thiên Ân 2
xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
0

Bộ sản phẩm chế 

phẩm sinh học 

Fuwa3e, 02 điểm 

rửa tay, 30 thùng mì 

gói, 04 lon sữa bột, 

04 công trình cây 

xanh, 200 cuốn 

sách - truyện thiếu 

nhi, 120 suất ăn, 

quà trò chơi giao 

lưu

0

Tổng cộng 0 13,646,000 X

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Lê Khánh Như

Ghi chú: Trường hợp đơn vị nhận tài trợ và chi tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức cho các địa chỉ nhận tài trợ được chỉ định sẵn, thì báo cáo riêng số tài trợ theo địa chỉ chỉ định sẵn.

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ 

QUỸ TỪ THIỆN FLY TO SKY

Đinh Lê Hoàng Khang

TỔNG CHỦ NHIỆM NHÓM

(Ký, họ tên)

Lê Văn Phúc

(Ký, họ tên)

Fuwa3e

STT Tên người nhận hỗ trợ Địa chỉ

Hình thức hỗ trợ

Bằng 

tiền (Đồng Việt 

Nam)

Xây dựng, sửa 

chữa,... (số lượng 

và tên công trình 

bàn giao)

Khác
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