
TIN MỚI 

Vòng tròn Lãnh đạo năm 2015 

đang tìm kiếm ứng viên tham gia.  

Chương trình năm nay được xây 

dựng với chuỗi hoạt động: Các 

cuộc họp bàn tròn, Hội thảo các 

nhà lãnh đạo trẻ và Kết nối mạng lưới lãnh đạo. 

Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho lãnh đạo trẻ 

của các tổ chức PLN đối tác của LIN. 

Xem thêm thông tin tại: Vòng tròn Lãnh đạo 2015 

Hạn chót đăng ký tham gia là 17h ngày 19/05/2015. 

19.5 — VÒNG TRÒN LÃNH ĐẠO 2015 

29.5 — NGÀY TƯ VẤN PLN 

Ngày tư vấn PLN là chương trình 

tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm quản 

trị giữa nhân viên trung tâm LIN 

và đại diện các tổ chức PLN đối 

tác của LIN. 

Ngay bây giờ, các tổ chức có thể gửi các vấn đề, thắc mắc 

đến emai npo@linvn.org, LIN sẽ sắp xếp nhân viên phù 

hợp để tư vấn cho tổ chức của bạn vào ngày 29.5 tới. 

 

TÀI LIỆU MỚI 

Trong tháng 4 và đầu tháng 5, Trung tâm LIN giới thiệu 2 

báo cáo mới liên quan đến hoạt động của LIN và các tổ 

chức PLN đối tác: 

1. Khảo sát thường niên về NPO 2014, (Tiếng Anh, 

12/2014)  

2. Báo cáo năm 2014 của LIN, (Tiếng Anh,  5/2015) 

Bản tiếng Việt của hai báo cáo này sẽ sớm được cập nhật 

trên website chính thức của LIN. 

 Được tổ chức định kỳ hàng tháng, 

Cà phê sáng PLN là sự kiện kết nối 

giữa các tổ chức PLN tại TPHCM.  

Mỗi buổi cà phê sẽ xoay quanh 

một chủ đề thảo luận chính liên quan đến hoạt động của 

khối PLN.  

Các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể đăng ký qua email: 

npo@linvn.org. 

20.5 — CÀ PHÊ SÁNG PLN 

NHÂN VIÊN MỚI 

Trung tâm LIN vui mừng giới thiệu với các đối tác:  

Chị Đinh Thị Quỳnh Anh  

Chính thức tham gia đội ngũ nhân viên của LIN từ tháng 2/2015 với vị trí 

Trợ lý Dự án Nâng cao năng lực cho các tổ chức PLN địa phương. 

http://linvn.org/images/Resources/FINAL%20Report%20-%202014%20NPO%20Survey.pdf
http://linvn.org/images/Resources/FINAL%20Report%20-%202014%20NPO%20Survey.pdf
http://www.mediafire.com/view/454j62ww4buuq3j/LIN_Anual_Report_2014_EN.pdf
http://www.linvn.org


CHIẾN DỊCH MỚI 

 

 

[INFOGRAPHIC] QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH KÊU GỌI TÀI TRỢ NĂM 2015  

Thông tin chi tiết về cách thức đóng góp vui lòng liên hệ  

Ms Thảo Vy: thaovy@linvn.org hoặc 08-3512-0092 

4 CÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHIẾN DỊCH 

Tình nguyện viên hoặc 

nhân viên LIN sẽ tiếp 

nhận đóng góp 

Trao trực tiếp tại 

văn phòng LIN 

Chuyển khoản 

ngân hàng 

Hệ thống nhận đóng 

góp nước ngoài đang 

được hoàn thiện 



TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 

2. GIA TĂNG KẾT NỐI GIỮA TỔ CHỨC PLN VÀ BÁO CHÍ 

Ngày 16/04, đại diện Trung tâm LIN đã tham gia hội thảo nghiên cứu “Sự tham gia của báo chí truyền thông và các 

tổ chức xã hội vào quá trình thực thi và xây dựng chính sách ở Việt Nam”. 

Các tham dự viên nhìn nhận sự kết nối giữa khối PLN và báo chí hiện tại chưa chặt chẽ. Các tổ chức PLN thiếu nhân 

viên phục trách truyền thông, không biết cách kể chuyện với báo chí cũng như không biết tìm báo chí ở đâu. 

Về ngắn hạn, các phóng viên tham gia đề xuất đơn vị tổ chức hội thảo (Red Communication) xây dựng và chia sẻ 

Sáng 15/04, hơn 30 nhân viên và quản lý của các tổ chức Phi Lợi 

Nhuận TP.HCM đã tham gia buổi cà phê sáng phi lợi nhuận tháng 

4/2015 chủ đề: “Lương ở tổ chức phi lợi nhuận địa phương”. 

30 người tham dự được chia thành 2 nhóm bao gồm: nhóm các 

tổ chức PLN có quy mô từ 1-9 nhân viên (1) và nhóm các CLB tình 

nguyện (2). 

Trong buổi cà phê này, các tham dự viên cho rằng nên có một 

khảo sát lương chung dành cho các tổ chức thuộc nhóm (1) và   

đề nghị tập huấn kỹ năng “Làm thế nào để thuyết phục nhà tài 

trợ chấp nhận ngân sách lương của nhân viên”. 

Đọc thêm tại: Cà phê sáng PLN - Lương ở tổ chức PLN địa phương 

1. KHẢO SÁT VỀ LƯƠNG Ở KHỐI PLN ĐỊA PHƯƠNG 

 3. THÊM 2 TỔ CHỨC MỚI THAM GIA WEBSITE WWW.PHILOINHUAN.ORG 

 

Đen hay trắng, bạn chọn gì? và Thắp sáng ước mơ  

là hai tổ chức mới tham gia danh bạ trực tuyến Phi Lợi Nhuận.  

Ngay hôm nay, hãy liên hệ với community@linvn.org để sở hữu miễn phí trang 

thông tin riêng trên website Phi Lợi Nhuận. LIN sẽ hỗ trợ giới thiệu tổ chức của bạn 

đến đa dạng nhà tài trợ tiềm năng.  

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/368-ca-phe-sang-pln-luong-o-to-chuc-pln-dia-phuong
http://www.philoinhuan.org/


ĐỐI TÁC MỚI 


