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Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

Hội thảo “Lập kế hoạch chiến lược tổ chức phi lợi nhuận”
Ngày 18 tháng 11 năm 2010 tại
nhà hàng XU - Q.1, Trung tâm
Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng
LIN đã tổ chức buổi hội thảo
chuyên đề “Lập kế hoạch chiến
lược cho tổ chức phi lợi nhuận”
nhằm giúp các tổ chức hiểu rõ
và quan tâm hơn với định
hướng tương lai của mình.
Với 15 năm kinh nghiệm hoạt
động trong lĩnh vực phát triển
tổ chức, đào tạo, nghiên cứu
Thạc sĩ Nguyễn Anh Thuận,
giám đốc điều hành công ty An
Th.S Thuận trình bày về Lập kế hoạch chiến lược
Toàn Sống, đã mở đầu hội
thảo bằng cách nhấn mạnh: tại sao phải có kế hoạch chiến lược? và khi nào cần
có kế hoạch chiến lược?. Các câu hỏi này đã được Thạc sĩ giải đáp thông qua
việc thảo luận cùng với các tham dự viên. Tiếp đó, Ông Thuận đã nhấn mạnh
việc thiếu định hướng và thiếu quản lý rủi ro là những lỗi thường mắc phải và từ
đây, Ông đã đưa ra những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình lập kế hoạch
chiến lược đó là: phân tích nhu cầu, đặt mục tiêu, phân tích nguy cơ và chiến
lược hạn chế nguy cơ…
Một sự khác biệt rõ ràng của việc lập kế hoạch chiến lược ở tổ chức phi lợi
nhuận là mục tiêu phát triển thay vì mục tiêu tài chính – lợi nhuận của khổi
thương mại. Kinh nghiệm “xương máu” cho thấy mục tiêu phát triển bền vững
này cần phải nhắm vào yếu tố lấy con người làm trung tâm thay vì việc cấp phát,
xin cho như các phương pháp truyền thống từng làm. Lãnh đạo có tầm nhìn là
một trong những mấu chốt quyết định toàn bộ quá trình lập kế hoạch cũng như
phát triển của tổ chức phi lợi nhuận, qua đó việc trung thành với sứ mệnh, tầm
nhìn và mục tiêu tổ chức phải được đưa lên hàng đầu.
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Phần chia sẻ kinh nghiệm thực tế được Ông Napoleon Tạ, trưởng bộ phận
nghiên cứu của công ty chứng khoán Horizon và là giám đốc điều hành của tổ
chức SEO-IIV (một tổ chức phi lợi nhuận đem các sinh viên Việt giỏi từ các
trường nước ngoài về thực tập tại Việt Nam) trình bày. Ông đã chân tình cho
thấy kế hoạch chiến lược như bức tranh tổng thể gồm nhiều chi tiết để hoàn
thiện nó và so sánh ba bước lập kế hoạch của công ty Horizon và tổ chức SEO IIV hoàn toàn không có sự khác biệt. Sự khác biệt đặc trưng là việc giới hạn
nguồn kinh phí hoạt động và thiếu nhân sự có chuyên môn cao ở tổ chức phi lợi
nhuận sẽ là một thách thức lớn cho hoạt động của tổ chức.
“Để vượt qua thách thức nói ở trên, SEO-IIV đã lập một kế hoạch gây quỹ chặt
chẽ cùng việc vận dụng những mối quan hệ sẳn có từ hội đồng quản trị tổ chức,
việc này cũng cần người lãnh đạo có tầm nhìn và sứ mệnh” Ông Napoleon trả lời
câu hỏi từ tham dự viên về làm cách nào để khắc phục thách thức của tổ chức.
“Cảm ơn Trung tâm LIN đã tổ chức những hội thảo có ích như thế này, đây là cơ
hội cho tổ chức phi lợi nhuận nhìn nhận lại những việc cần làm nhằm phát triển
tổ chức của mình tốt hơn” Bà Trần Thị Trung Thuận, công ty TNHH Thiện Tâm một doanh nghiệp XH tại TP.HCM, nhận định.
Minh Giang (Tình nguyện viên LIN)
Lưu ý: Bài trình bày của Thạc sĩ Nguyễn Anh Thuận

CƠ HỘI LẦN II CHO CÁC TỔ CHỨC PLN ĐỐI TÁC
Một nhóm các sinh viên đại học RMIT Úc và Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm LIN trong việc
thực hiện một dự án nhỏ nhằm thiết kế bướm giới thiệu tổ chức phi lợi nhuận đối tác với LIN
tại TP.HCM. Dự án sẽ thực hiện trong khoảng 12 ngày từ 10/02/2011 đến 22/02/2011.
Hoạt động của nhóm bao gồm: (1) thăm viếng và tìm hiểu tổ chức; (2) phỏng vấn nhân viên tổ
chức; và (3) thiết kế và thực hiện một bướm giới thiệu hoạt động của tổ chức.
Vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: “Tại sao bạn cần một bướm/ tài liệu giới thiệu tổ chức
mình?” và gởi về npo@LINvn.org cho chúng tôi trước ngày 15/12/2010. Tổ chức gởi câu trả
lời xuất sắc và sớm nhất sẽ là tổ chức được chọn thực hiện dự án này.

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật hai thành viên Trung tâm LIN:
Chị Ngô Quỳnh Như (Giám đốc điều hành LIN).
Chị Trần Ngọc Trân (Kế toán Trưởng LIN).
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Hoạt động tháng tới
Chương trình Ngày tình nguyện viên quốc tế
(ngày 05 tháng 12 năm 2010)
Với ba mục tiêu cụ thể sau đây:
1. Vinh danh việc tình nguyện của tất cả tình nguyện viên;
2. Khuyến khích tất cả mọi người tham gia tình nguyện hỗ trợ cộng đồng; và
3. Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức tình nguyện.
Chương trình Ngày tình nguyện viên quốc tế với khẩu hiệu “Hãy tình nguyện vì cộng
đồng” là sự kiện quy tụ 12 tổ chức tình nguyện cùng tham gia từ khâu chuẩn bị, lên kế
hoạch và chương trình thực hiện.
Ngày Tình nguyện viên quốc tế là ngày dành cho tất cả mọi tình nguyện viên làm việc vì
cộng đồng trên thế giới. Ngày này là cơ hội cho các tổ chức và cá nhân tình nguyện vinh
danh đóng góp của họ trong mọi hình thức thể hiện và khu vực địa lý ở cộng đồng, cấp quốc
gia hay quốc tế nhằm đạt Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ.
Chương trình sẽ được tổ chức tại Trường Quốc Tế Sài Gòn Pearl – số 92 Nguyễn Hữu
Cảnh, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM từ 08h00 đến 11h30 sáng Chủ Nhật 5/12/2010.
Thân mời các tổ chức phi lợi nhuận, các tình nguyện viên LIN, các nhà tài trợ và cá nhân hỗ
trợ LIN tham gia sự kiện này. Vui lòng liên hệ chúng tôi tại volunteer@LINvn.org hay tại số
điện thọai: (848) 3824-6091 nếu Quý vị có gì thắc mắc.

Quầy thông tin của LIN tại Ngày hội nghề nghiệp RMIT
(ngày 09 tháng 12 năm 2010)
Trung tâm LIN sẽ có một quầy thông tin tại Ngày hội nghề nghiệp RMIT. Đây là chương
trình nằm trong sự kiện Tuần lễ hội nghề nghiệp mang các đối tác kinh tế và phi chính phủ
giao lưu với 3,500 sinh viên đang học và đã tốt nghiệp của ĐH RMIT Việt Nam. Sự kiện này
được tổ chức nhằm nối kết nhu cầu của các sinh viên và các nhà tuyển dụng lao động để đi
đến một mục tiêu chung về nghề nghiệp cũng như cơ hội tình nguyện vì cộng đồng.
Sự kiện sẽ diễn ra tại khuôn viên ĐH RMIT, 702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM từ
09:00 – 15h00 Thứ Năm 09/12/2010.
Thân mời các Quý vị có quan tâm đến tham dự. Vui lòng liên hệ chúng tôi tại npo@LINvn.org
hay tại số điện thọai: (848) 3824-6091 nếu Quý vị có gì thắc mắc.
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Góc nhà tài trợ
Hội thảo bàn tròn với Tiến Sĩ Charles Bailey
Tiếp sau sự kiện Diễn đàn các tổ
chức tài trợ diễn ra vào
21/10/2010, Trung tâm Hỗ trợ
Phát triển Cộng đồng LIN tổ
chức buổi thảo luận bàn tròn các
tổ chức tài trợ với Tiến Sĩ
Charles Bailey, người có hơn 30
năm kinh nghiệm trong lãnh vực
tài trợ và hiện đang công tác tại
Quỹ Ford khu vực Châu Á, Châu
Phi và Hoa Kỳ.
Trong suốt buổi hội thảo bàn
tròn diễn ra ngày 4/11/2010 với
sự tham gia của 15 đại diện các
tổ chức tài trợ, Ts. Bailey đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm cá nhân mình tập trung vào
quá trình 10 năm làm đại diện Quỹ Ford tại Hà Nội và nỗ lực của chính Ông trong việc
hoạt động tại một chương trình tài trợ mới – Sáng kiến Đặc Thù của Quỹ Ford về Chất
độc màu da Cam/Dioxin.
“Từ thiện phải có sự kết hợp nhiều hình thức như: người ủng hộ tiền cho thiên tai, người
ủng hộ tiền cho những nhu cầu lâu dài của cộng đồng và nguời nhắm vào những vấn đề
mang lại sự thay đổi” Ông Bailey giải thích.
Theo Ông, Sáng kiến Đặc Thù của Quỹ Ford về Chất độc Da Cam/Dioxin đặt trọng tâm
vào các vấn đề quan trọng về Con người. Từ năm 2005, Quỹ Ford đã tài trợ 55 dự án
trong lãnh vực này với tổng số tiền là 14 triệu USD. Các quỹ tài trợ này hỗ trợ các dự án
về sức khỏe và làm sạch dioxin tại Việt Nam liên quan đến việc xây dựng mối quan hệ
chặt chẽ giữa giáo dục công cộng và các hoạt động vận động tại Hoa Kỳ.
Trong quá trình thiết kế một chương trình tài trợ hiệu quả, Ông Bailey đã nói đến nhu cầu
về việc chuẩn bị và ý tưởng chặt chẽ tập trung vào 3 bước sau:
 Lý thuyết của sự thay đổi – Điều gì bạn mong muốn thay đổi?
 Lựa chọn các tổ chức nhận tài trợ - Làm thế nào để tạo mối quan hệ trước,
trong và sau khi tài trợ?
 Mối quan hệ đối tác – Ai là người/tổ chức mà bạn muốn họ tham gia trong
việc hỗ trợ các tổ chức đối tác nhằm đạt mục tiêu thay đổi?
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“Bạn cần phải mang toàn bộ ‘hệ sinh thái học’ của những người hỗ trợ nhằm đem lại sự
tài trợ hiệu quả nhất cho tổ chức nhận nhằm tạo sự khác biệt” Ông giải thích. Nhận thức
được những khó khăn trong việc thiết lập quan hệ đối tác với nhiều nhà hỗ trợ khác nhau,
Ông Bailey đề xuất nên thiết lập một thỏa thuận rõ ràng với tất cả các đối tác tham gia
nhằm đi đến mục tiêu sau cùng “… đến những gì tất cả mọi người cố gắng đạt được”
Phần thảo luận đã cho thấy nhiều “mẹo” và gợi ý hữu ích cho các tổ chức tài trợ. Với
những tổ chức mới, Ts. Bailey đề nghị rằng việc thu thập kinh nghiệm là một kim chỉ
nam tốt nhất. Thậm chí nếu bạn không tìm thấy đối tác tuyệt hảo, “cứ thực hiện việc tài
trợ và cho nó diễn ra… bạn sẽ học được trong quá trình này” Ông bộc bạch.
Rất nhiều các tổ chức tham gia quan tâm đến vấn đề về mối quan hệ giữa tổ chức tài trợ
và nhận tài trợ. Theo triết lý riêng của mình, Ts. Bailey chia sẻ “việc cơ bản nên làm là
tôn trọng tổ chức nhận tài trợ và không nên chèn ép họ”. Quá trình lựa chọn và ký kết tài
trợ là lúc các tổ chức tài trợ có thể thiết lập các mong đợi, sự tin cậy và các yêu cầu báo
cáo từ tổ chức nhận tài trợ, v.v… Sau đó “chúng ta cần lắng nghe và thảo luận”.
Lưu ý: Bài trình bày của Ts. Bailey và các tài liệu liên quan sẽ được cập nhật trên
website của chúng tôi trong vài tuần tới.

Minh họa ấn tượng về những tấm lòng từ thiện
Vào trưa thứ ba, ngày 9 tháng
11, ban tổ chức lễ hội từ thiện
Cabaret 2010, ALICE, đã có
cuộc gặp gỡ với ba ứng cử viên
được nhận tài trợ từ nguồn quỹ
của họ trong buổi lễ trao giải
thân mật tại nhà hàng Sesame,
một trung tâm hướng nghiệp phi
lợi nhuận dành cho thanh niên
có hoàn cảnh khó khăn.
Tám thành viên ban tổ chức đều
là những nữ doanh nghiệp nước
ngoài hiện làm việc tại Việt Nam
Cô Kate Anderson và Cô Ánh (Trung tâm phát triển cộng
đồng Thiện Chí) cùng ký bản cam kết tài trợ
trong nhiều lĩnh vực khác nhau,
từ kế toán và tổ chức nhân sự đến trang trí nội thất và nghệ thuật múa. Đại diện
của ba tổ chức được nhận tài trợ cũng tham gia.
Sau khi xem một đoạn phim ngắn giới thiệu về quá trình gây quỹ, cô Kate
Anderson có lời giới thiệu các thành viên Ban tổ chức Lễ hội từ thiện Cabaret
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2010, đồng thời cô cũng chào đón các ứng cử viên và nhà tài trợ có mặt tại buổi
lễ. Vài thành viên chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng về các nhóm giải thưởng. Họ
thuộc ba nhà tài trợ sự kiện: Aedus, Cushman & Wakefield và Nhóm Rainbow
Divers Vietnam, đồng thời tuyên bố ba ứng cử viên sẽ được nhận tài trợ toàn
phần giải thưởng mà họ yêu cầu:
 Nhà tình thương Te Phan (Te Phan Love Family) tại thành phố Hồ Chí
Minh đoạt giải thưởng 41 triệu đồng nhằm tổ chức các hoạt động nghệ thuật
và văn hóa cho các em thiếu nhi sống tại đây, phần lớn các em bị tâm thần và
khuyết tật cơ thể.
 Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Thiện Chí tại Bình Thuận đoạt
giải thưởng 178 triệu đồng cho dự án xây dựng nhà vệ sinh khô trong trường
mẫu giáo và đẩy mạnh vệ sinh công cộng và cá nhân ở thiếu nhi.
 Nhóm sáng tạo trẻ thuộc tỉnh Bến Tre đoạt giải thưởng 175 triệu đồng cho
dự án nối kết sự quan tâm và hợp tác của cộng đồng nhằm bảo vệ các loài
chim hiếm được tìm thấy ở sân chim Vàm Hồ.
Trong tháng mười, ban tổ chức đã làm việc với ba ứng cử viên đạt giải thưởng
nhằm thiết lập các tiêu chuẩn của dự án và điều kiện cho quỹ tài trợ được nhận.
Hai lần viếng thăm các tổ chức vào năm tới cũng được chọn nhằm tạo cơ hội
cho ban lễ hội hỗ trợ các tổ chức đoạt giải trong công việc phát triển cộng đồng
và cung cấp quyền lợi cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn.
Trong buổi gặp mặt, các bên đã ký bản thỏa thuận và thành viên của các nhóm
đoạt giải thưởng cũng chia sẻ suy nghĩ của họ. Những lời của cô Nguyễn Thị
Minh Thu từ Nhà tình thương Te Phan gây xúc động mạnh, thay mặt cho các
đồng nghiệp và hơn ba mươi trẻ em mà cô đang chăm sóc, cô cảm ơn ban
chấp hành về những nổ lực của họ cũng như việc “… qua lễ hội chúng tôi đã học
được một cách thức tổ chức sự kiện gây quỹ mới”.
Trung tâm LIN

Đại diện Ban lễ hội chụp hình lưu niệm với Trung
tâm Thiện Chí, Bình Thuận

Các em ở nhà tình thương Te Phan đang xem phim
về chương trình của lễ hội
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Hỗ trợ LIN trong tháng 11/2010
Đội ngũ LIN chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các cá nhân và tổ chức trong tháng 11/2010. Sự hỗ trợ
này, chúng tôi có điều kiện mở rộng hoạt động hỗ trợ cộng đồng phi lợi nhuận trong năm 2011.





Irish Aid / Đại sứ quán Ireland – tài trợ LIN 5,000 Euro hỗ trợ việc giáo dục, truyền thông và kết
nối mạng lưới trong năm 2011.
Ban tổ chức Lễ hội từ thiện Cabaret 2010 – đã gây ngạc nhiêm cho đội ngũ LIN khi thông tin về
việc hỗ trợ số tiền 1,000 USD cho các hoạt động chính của chúng tôi.
Ông. Landon Carnie – đóng góp hỗ trợ hoạt động của LIN.
Bà. Huỳnh Xuân Thảo (Quỹ Huỳnh Tấn Phát) – đóng góp hỗ trợ Hội thảo xây dựng năng lực.

Chúng tôi trân trọng những đóng góp của cá nhân và tổ chức ở trên cũng như những người đã hỗ trợ
LIN trong thời gian qua trong vai trò tình nguyện viên, nhà tài trợ, bạn bè và đối tác. Xin cảm ơn!

Học bổng Cầu Hàn
“Chắp cánh những ước mơ bay xa”
Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010, 15
suất học bổng do trung tâm Hỗ Trợ
Cộng Đồng LIN tài trợ đã được trao cho
các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại trung tâm Xã Hội Cầu Hàn Q.7.
Buổi lễ diễn ra tuy khá đơn giản nhưng
đã để lại ít nhiều xúc cảm cho những
người tham dự. Các em nhận được học
bổng phần lớn đều xuất thân từ gia đình
có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý thức
vươn lên trong học tập.
“Số tiền học bổng trao tặng cho mỗi em
không nhiều, nhưng đó sẽ là nguồn lực
giúp các em có thể tiếp tục cắp sách đến trường”, Cô Tiên, trưởng điều hành của Trung
Tâm Xã Hội Cầu Hàn phát biểu.
Đại diện TT Cầu Hàn trao học bổng cho bé Tú Anh

Đồng thời với học bổng này, các em nhận được học bổng sẽ được Trung Tâm Xã Hội
Cầu Hàn theo dõi thông qua việc gửi kết quả học tập trong học giữa kỳ và cuối kỳ cũng
như tham gia các hoạt động huấn luyện kỹ năng sống tại Trung tâm. Theo cô Tiên đây
là điều nên làm vì “duy trì các mối quan hệ trong xã hội rất quan trọng, chúng giúp cho
cuộc sống của chúng ta trở nên bền vững và tốt đẹp hơn”
“Tôi và hai tình nguyện viên vinh dự khi được đại diện Trung tâm LIN đến trao học bổng
này cho các em nhằm hỗ trợ một phần giúp các em tiếp tục việc học tập. Cùng với Cầu
Hàn, LIN cũng đã trao quỹ tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận khác nhằm hỗ trợ hoạt
động của họ và thông qua đó LIN hy vọng sẽ nâng cao năng lực về việc quản lý các dự
án tài trợ giúp tổ chức gây quỹ nhiều hơn” anh Trường Sơn, điều phối viên của Trung
tâm LIN, chia sẻ.
Đặng My Ngọc (Tình nguyện viên LIN)
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Cơ hội dành cho tổ chức phi lợi nhuận
TÀI TRỢ DỰ ÁN NHỎ VỀ PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2011
Tổ chức dịch vụ phát triển Đức (DED) hân hạnh được giới thiệu về mối quan tâm của mình
đến việc tài trợ các dự án nhỏ về Dân chủ tại cấp cơ sở năm 2011.
Mục đích của việc hỗ trợ này là thúc đẩy việc thực hiện Pháp lệnh về thực hiện dân chủ cấp
xã, phường và thị trấn (Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11), nhằm tăng cường sự tham
gia của người dân và điều hành tốt chính quyền tại cấp cơ sở ở Việt Nam.
Tài trợ nhỏ sẽ dành hỗ trợ cho các tổ chức xã hội dân sự khi họ đưa ra những đề nghị dự
án tập trung vào việc tăng cường sự tham gia của người dân địa phương vào quá trình xóa
đói giảm nghèo và chiến lược tăng trưởng ở Việt Nam thông qua:






Thúc đẩy quá trình giám sát thực hiện PLDCCS ở cấp làng bản hay xã phường
hoặc những dự án đưa ra những cách thức sáng tạo để thực hiện Pháp lệnh.
Các dự án lồng ghép việc thực hiện PLDCCS với các chủ đề khác như bình đẳng giới;
hỗ trợ những nhóm người dân thiệt thòi như đồng bào dân tộc ít người, phụ nữ,
người khuyết tật v.v.; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ thẩm
quyền cơ sở,.v.v…sẽ được ưu tiên xét duyệt.
Nâng cao năng lực về PLDCCS và các luật định có liên quan.
Sử dụng phương pháp có sự tham trong việc lập kế hoạch, thực hiên, kiểm tra và
đánh giá dự án.

Nguồn tài trợ sẽ dành các tổ chức xã hội dân sự (Các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức
quần chúng từ cấp huyện trở xuống và các tổ chức cộng đồng) ở miền Bắc và miền Trung
Việt Nam cũng như các cơ quan có thẩm quyền ở cấp quận/ huyện và xã/ phường.
Phần dự toán chi phí cho nguồn nhân lực của đơn xin hỗ trợ sẽ được áp dụng theo Hướng
dẫn của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam. Bản hướng dẫn
này có thể tải xuống từ:
http://ccbp.mpi.gov.vn/Portals/1/Cost%20Norms%20EN%20Final.pdf.
Đơn được viết theo mẫu đơn của DED. Ngoài ra, yêu cầu có phần đóng góp vào dự án của
người đặt đơn ít nhất là bằng 30% chi phí dự án theo từng giai đoạn. Cũng nên đọc kỹ
phần hướng dẫn viết đơn hỗ trợ của DED và các tham khảo về thực hiện dự án.
Trần Thị Hoài Anh theo số máy (04) 3728-1142 hoặc theo địa chỉ e-mail tth.anh@dedvietnam.org. Hay website dưới đây:
http://vietnam.ded.de/en/partnership/civil-society-and-good-local-governance.html
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Khóa học về “Phát triển tổ chức”
Trung tâm Đào tạo Phát triển XH (SDTC) trân trọng thông báo về khóa học “Phát triển tổ
chức” được tổ chức hai ngày từ 11 – 12 tháng 12 năm 2010 tại Trường ĐH Tôn Đức
Thắng, Tp.HCM. Đây là khóa học cuối cùng trong dự án “Năng cao năng lực cho nhân viên xã
hội miền Nam Việt Nam” được tổ chức Education For Development (EFD) tài trợ.
Khóa học được thiết kế dành cho nhân viên các tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội địa
phương và các cá nhân làm trong công tác xây dựng và hoạch định tổ chức.
Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ:
- Hiểu được tầm nhìn phát triển và sứ mệnh tổ chức;
- Phân tích môi trường và các nguồn lực của tổ chức;
- Biết cách hoạch định hệ thống;
- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng tổ chức;
- Quản lý rủi ro và sự thay đổi.
Vui lòng liên hệ Ông. Lê Trung Bảo, nhân viên P.R để biết thêm thông tin.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI (SDTC) – ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
Địa chỉ:
98 Ngô Tất Tố, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (84 8) 2242 6789 - Fax: (84 8) 3840 4894
ĐTDĐ:
(84) 93 797 5445
Email : sdtc@tdt.edu.vn - Website: http://sdtc.tdt.edu.vn
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