
 

 

                                
 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN 

  

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG 2013 

 

 

Đơn vị thực hiện  KhoaY –ĐH Y Dược TP.Hồ Chí Minh  phối hợp cùng HELVIETMED. 

Ngày thực hiện  28-29/01/2013 

Nơi thụ hưởng  ấp Thuận Tân – Thuận Lợi –Đồng Phú – Bình Phước. 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Tháng 2 năm 201 



 

 

I. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH 

- Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của Hội Sinh Viên Khoa Y – ĐH Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tổ chức Helvietmed nhằm chung tay cùng cộng 

đồng, các nhà hảo tâm mang đến niềm vui, hạn chế một số khó khăn cho những nơi người dân 

còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

- Chương trình còn là môi trường thực tiễn để sinh viên Y trao dồi, học hỏi và tự hoàn thiện các 

kỹ năng sống. 

- Nguồn kinh phí chương trình do tổ chức Helvietmed là đơn vị tài trợ chính. Bên cạnh đó còn 

có sự chung tay của VNSDF và một số cá nhân có tấm lòng hảo tâm. 

- Số lượng tình nguyện viên tham gia gồm 40 người , trong đó có 1 Phó Giáo Sư – Tiến sỉ - Bác 

sĩ, 3 Thạc Sĩ – Bác sĩ, 2 Bác sĩ, 1 Thạc sĩ Anh văn , 33 Sinh viên Y Khoa và tình nguyện viên 

từ tổ chức Helvietmed. 

 

 
      Banner chương trình có logo của đơn vị đồng hành được treo trước trường tiểu học 

Chương trình được thực hiện gồm  

1. Khám bệnh , phát thuốc cho người dân . Trao 10 tủ thuốc Y tế. 

2. Trao 20 phần học bổng. Sơn sửa trường học. Trang bị đồ dùng học tập, tập huấn kỹ năng vệ 

sinh cá nhân cho học sinh. 

3. Tặng 100 phần quà là các nhu yếu phẩm, quần áo, bánh chưng cho 100 hộ nghèo.  

4. Thăm, tặng quà và trang trí nhà cho 5 gia đình người già neo đơn, người có công cách mạng 

 



 

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  

1. Khám bệnh , phát thuốc cho người dân . Trao 10 tủ thuốc Y tế. 

1.1. Khám bệnh, phát thuốc cho người dân . 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế người dân nơi này bao gồm 90% là người dân tộc thiểu số ( người 

stiêng)  sống xa với các cơ sở khám chữa bệnh, vì vậy họ ít có cơ hội khám bệnh và phát hiện bệnh.  

Chuyến từ thiện bao gồm 6 bác sĩ cùng một số sinh viên Y Khoa đã tiến hành khám bệnh, tư vấn và 

phát thuốc cho gần 257 người là các người già, các hộ nghèo và các em học sinh. 

 

Trần Kim Hoa ngồi Hướng dẫn bệnh nhân 

 

 
Phạm Nguyễn Hoa Hạ (SV đang nhận học bổng Helvietmed )  đo huyết áp cho người dân. 

 



 

 

 

PGS.TS. Đỗ Đình Công – Phó trưởng Bộ môn Ngoại tổng quát  đang khám cho 1 bệnh nhân 

 

Tình nguyện viên sinh viên đang hướng dẫn cách uống thuốc cho người dân 



 

 

 

Quan cảnh căn phòng khám bệnh 

 

Chuẩn bị thuốc để phát cho người dân 



 

 

1.2. Trao 10 tủ thuốc  y tế. 

Nhằm hỗ trợ cho các lớp học, các hộ người già neo đơn trang bị các tủ thuốc y tế, chương trình 

đã hỗ trợ 10 tủ thuốc y tế bao gồm 5 tủ thuốc đặt tại trường tiểu học của ấp, 5 tủ thuốc tặng 

cho 5 gia đình đặc biệt khó khăn. 

 Trong mỗi tủ thuốc có trang bị dụng củ sơ cứu ban đầu, các thuốc thường dùng. 

 

 
Bác sĩ Lê Minh Phúc – Giảng viên Bộ môn Da liễu trao tủ thuốc cho cô hiệu trưởng 

 

 



 

 

Bác sĩ Phan Nguyễn Hoàng Vân – Giảng viên bộ 

môn Sản trao tủ thuốc đại diện cho anh Lê Ngọc 

Nam – Bí thư Đoàn xã Thuận Lợi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tình nguyện viên sinh viên đang trang bị dụng cụ 

sơ cứu vào các tủ thuốc tại 1 lớp học 



 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Tú – Trưởng ban tổ chức nghe chia sẽ về khó khăn của các em 

2.2. Sơn sửa trường học. Trang bị đồ dùng học tập. 

Trường học Điểm số 1 tại ấp Thuận Tân có 3 phòng học gồm 2 phòng học cho học sinh tiểu học và 1 

phòng mẫu giáo. Cả 3 phòng đều không có điện, tường và cửa đều đã rất cũ, trong mỗi phòng học đề 

thiếu rất nhiều trang thiết bị giáo dục. 

 

 



 

 

`  

Trường tiểu học trước khi sơn sửa 

 

Trong những ngày làm việc, các tình nguyện viên đã sơn lại hết các cửa lớp học, quyét lại tường, 

trần nhà và sàn lớp học, đồng thới trang bị thêm nhiều  thiết bị giáo dục cần thiết cho các lớp học. 

 



 

 

 

 

Phòng học sau khi sơn sửa và trang bị thêm một số trang thiết bị giáo dục 



 

 

 

Các cánh cửa phòng học đã được sơn mới 



 

 

 

 

Đại diện tình nguyện viên tặng 1 phòng đồ chơi cho lớp mẫu giáo 



 

 

 

Tặng bút viết cho tập thể giáo viên tại trường tiểu học ấp 

 

Các em học sinh có phòng học mới  



 

 

2.3. Tập huấn kỹ năng vệ sinh cá nhân cho học sinh. 

Xuất phát từ nhu cầu trang bị cho các em học sinh những kỹ năng vệ sinh cá nhân , chương trình đã 

tập huấn cho các em kỹ năng đánh răng , lồng ghép với tổ chức các trò chơi vui nhộn, và đạt hiệu 

quả cao . Mỗi em học sinh được tặng 1 bàn chải và 1 kem đánh răng trị giá 20.000 vnđ. 

 

 

 



 

 

3. Tặng 100 phần quà là các nhu yếu phẩm,quần áo,bánh chưng cho 100 hộ nghèo.  

100 phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết bao gồm đường, mắm,muối, mứt dừa, hạt dưa, 1 hộp 

bánh ngọt, sữa, dầu ăn và 1 cái bánh chưng được gửi tặng đến 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn . 

Trị giá mỗi phần quà là 150.000 vnđ kèm với quần áo cũ quyên góp được. 

 

 

 
Tình nguyện viên nấu bánh chưng , bánh tét tặng người nghèo. 



 

 

 

 
Tình nguyện viên chuẩn bị 100 phần quà tặng người nghèo. 

( trên mỗi phần quà có logo ĐH Y Dược và Helvietmed )  



 

 

 
 

 
Tình nguyện viên đang chuẩn bị quần áo cũ tặng người nghèo. 



 

 

 
Niềm vui của người dân khi nhận được quà 



 

 

4. Thăm, tặng quà và trang trí nhà cho 5 gia đình người già neo đơn, người có công 

cách mạng. 

Đến với mỗi gia đình chương trình tặng 1 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, quần áo  trị giá 

300.000 vnđ, kèm 1 bao lì xì 100.000 vnđ và các vật dụng trang trí để mang lại không khí Tết cho 

gia đình.  

 
PGS.TS. Đỗ Đình Công đại diện tặng quà cho một gia đình chính sách. 

 
Tình nguyện viên sinh viên đang chuẩn bị trang trí cho 1 gia đình  



 

 

 
Nguyễn Ngọc Tú – trưởng ban tổ chức tặng bao lì xì mừng Tết cho 1 gia đình nghèo. 

 



 

 

TỔNG KẾT TÀI CHÍNH 

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN ‘MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG 2013’ 

 

Đơn vị tổ chức    :  Khoa Y – ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng  HELVIETMED 

Nơi thực hiện  :  ấp Thuận Tân – xã Thuận Lợi – Huyện Đồng Phú – tỉnh Bình Phước. 

Thời gian            :  Ngày 28-29/01/2013. 

 

STT Nội dung Số lượng Kinh phí 

1 Khám bệnh , phát thuốc. 300 người      12.000.000 

2 Trao tủ thuốc y tế ( tủ thuốc, dụng cụ sơ cứu ). 10 tủ 1.500.000 

3 Tặng các phần quà ( nhu yếu phẩm , bánh tét, quần áo ). 100 phần 15.000.000 

4 Trao học bổng ( 300.000 + 10 quyển vở ). 20 suất 7.000.000 

5 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình khó khăn  

( 1 giỏ quà, quần áo, lịch treo tường, 1 bao lì xì, trang trí 

nhà cửa ). 

5 gia đình 2.500.000 

6 Tặng đồ chơi cho 1 phòng học mẫu giáo  1.800.000 

7 Sơn cửa, trang bị các dụng cụ cho các phòng học. 3 phòng 2.100.000 

8 Tập huấn đánh răng. 

Tặng bàn chải, kem đánh răng cho học sinh. 

120 em 2.400.000 

9 Tặng bút viết cho các giáo viên. 150 cây 300.000 

10 Xe 45 chỗ 1 chiếc 6.000.000 

Tổng cộng 50.600.000 

Tổng số tiền quyên góp được  52.400.000 

Số tiền còn lại        1.800.000 

Đơn vị     : VNĐ 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tổ chức Helvietmed, VNSDF và một số tập thể, cá nhân đã đồng 

hành cùng Khoa Y – ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh chúng thực hiện chương trình này. Số tiền và số 

thuốc còn lại sau chuyến từ thiện, chúng tôi sẽ chuyển hoàn toàn trong những chuyến từ thiện tiếp 

theo. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng chương trình  

1. Tổ chức Helvietmed. 

2. Tổ chức VNSDF. 

3. ThsBS Nguyễn Hoài Phong – GV Bộ môn Nhi – ĐH Y Dược TP.HCM. 

4. Gia đình Ông Phan Vương Huy Tú. 

5. Bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Tuyết. 

6. Gia đình Sinh viên Đặng Phước Hưng 

7. Bà Trịnh Thị Duyên. 

8. Gia đình Bác sĩ Nguyễn Song Chí Trung. 

9. Tiến sĩ  Lê Văn Khoa. 

10. Sinh viên Hội 65 Khoa Y . 

                                                                                                                

 

 

 

NGƯỜI BÁO CÁO 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

Nguyễn Ngọc Tú 

 Chủ tịch Hội Sinh Viên Khoa Y – ĐH Y Dược TP.HCM 

Đại diện tổ chức HELVIETMED tại Việt Nam 

 


