
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Thiện Chí thuộc Liên hiệp các Hội 
KHKT tỉnh với các mô hình hoạt động vì cộng đồng 
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Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí (gọi tắt là Trung tâm 

Thiện Chí) được thành lập theo Quyết định số 165-QĐ/LHH, ngày 08 tháng 12 năm 

2005 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, với mục 

đích giúp cộng đồng, những người khó khăn tại nông thôn tỉnh Bình Thuận có một 

tương lai tốt đẹp hơn bằng cách cung cấp các hỗ trợ cần thiết để nâng cao năng lực 

của họ.  

Trung tâm Thiện Chí đã và đang thực hiện nhiều chương trình và dự án trong 

nhiều lĩnh vực để giúp những hộ gia đình khó khăn như: Vốn vay không lãi; hỗ trợ kỹ 

thuật trồng trọt và chăn nuôi; hỗ trợ y tế và giáo dục tại cộng đồng cũng như trong 

trường học; chương trình tạo việc làm cho người nghèo; các chương trình tập huấn về 

môi trường; chương trình quyền phụ nữ; chương trình nước sạch và vệ sinh môi 

trường... Làm việc gần gũi với người dân địa phương, xây dựng mạng lưới cộng tác 

viên tại cộng đồng và mối quan hệ hợp tác với chính quyền địa phương giúp cho 

Trung tâm xác định đúng các đối tượng cần được hỗ trợ, cần được nâng cao năng lực 

trong cộng đồng. 

Trung tâm đã thực hiện nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, đảm bảo mục đích 

đề ra. Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện các dự án tại 03 huyện là Đức Linh, Tánh 

Linh và Hàm Thuận Nam, điển hình một số mô hình đã thực hiện trong giai đoạn 

2016 - 2020 như:  

“Ngày hội gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo”: Trung tâm Thiện Chí phối 

hợp với các trường, chính quyền địa phương tổ chức ngày hội gây quỹ học bổng, 

nhằm nâng cao ý thức người dân về vấn đề giáo dục, giúp giảm tình trạng bỏ học 

giữa chừng, đồng thời hỗ trợ kinh phí giúp các hộ nghèo trong việc cho con em đến 

trường. Trong 5 năm, Trung tâm Thiện Chí đã gây quỹ được 2.430.514.000 đồng, 

riêng năm 2020 đã gây quỹ được 561.026.000 đồng. Tất cả các số tiền quyên góp 

được Trung tâm Thiện Chí đã bàn giao lại cho Hội Khuyến học của các huyện để 

thực hiện các chương trình hữu ích cho giáo dục trên địa bàn. 

“Thúc đẩy kinh tế hộ nghèo”: Trung tâm Thiện Chí luôn coi việc hỗ trợ phát 

triển kinh tế cho hộ nghèo là ưu tiên hàng đầu, qua đó giúp bà con cải thiện được thu 

nhập, đồng thời góp phần định hướng phát triển kinh tế cho hộ nghèo. Tính đến tháng 

8/2020, Trung tâm đang hỗ trợ vốn vay và kỹ thuật nông nghiệp cho 2.613 hộ gia 

đình khó khăn. Số vốn vay các hộ khó khăn từ 3 - 5 triệu đồng, các hộ này có thể trả 

dần trong vòng 5 tháng và sau đó có thể vay tiếp trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 

năm; trung bình mỗi tháng có khoảng 20 - 25 hộ khó khăn ra khỏi danh sách hộ 

nghèo. Trong năm 2019, đã có 540 hộ khó khăn ra khỏi danh sách hộ nghèo và 

nhường xuất vốn vay không lãi cho các hộ khó khăn khác. 
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“Nâng cao năng lực nông nghiệp cho cộng đồng”: Với đội ngũ nhân viên 

chuyên môn có kinh nghiệm, trong 5 năm Trung tâm đã tổ chức 820 buổi tập huấn về 

trồng trọt và chăn nuôi với sự tham gia của 20.568 nông dân. Qua các buổi tập huấn, 

đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc sản xuất nông nghiệp an toàn, 

hạn chế sử dụng các chế phẩm hoá học; đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng các 

tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tăng năng suất. 

“Nâng cao sức khoẻ cộng đồng”: Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa 

bệnh”, Trung tâm đã hỗ trợ cung cấp những kiến thức về sức khỏe cho người dân; hỗ 

trợ địa phương tổ chức sự kiện “Ngày thế giới không hút thuốc lá” hàng năm. Trong 

5 năm qua, trung tâm đã tổ chức 452 buổi tập huấn về sức khỏe cho 12.589 người 

tham gia với nhiều nội dung, chủ đề về sức khỏe khác nhau như ung thư cổ tử cung; 

ung thư vú; bệnh tay, chân, miệng; bệnh tiêu chảy; bệnh hô hấp, sốt rét… 

Với nhiều hoạt động vì cộng đồng như đã nêu trên, Trung tâm Thiện Chí đã 

nhận được 03 Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

(năm 2015, 2017, 2019), liên tục từ 2015 - 2019 đều được Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật Tỉnh tặng Giấy khen. Năm 2019 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

tặng Giấy khen là điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; và năm 2020 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng 

là tập thể điển hình tại Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 


