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Khởi động cuộc thi “Thử tài doanh nghiệp 2012” 

 
Cuộc thi Thử tài 
Doanh nghiệp: 
Xây dựng kĩ năng 
truyền thông cho 
tổ chức phi lợi 
nhuận do LIN tổ 
chức đã chính 
thức khởi động 
vào ngày 23/6 với 
sự kiện “Gặp gỡ 
Kết nối” tại nhà 
hàng KOTO, Q.1. 
Đại diện của 4 
công ty Brand 
Maker, Lowe, Cỏ 
May Mắn và 
Matterhorn, cùng đại diện của 5 tổ 
chức phi lợi nhuận đã tham gia sự 
kiện này. 
 
Đúng như tên gọi, mục đích chính 
của buổi “Gặp gỡ Kết nối” là để các 
công ty truyền thông và các tổ chức 
phi lợi nhuận gặp gỡ và tìm hiểu về 
nhau trước khi quyết định sẽ chọn ai 
làm đối tác để tham gia cuộc thi Thử 
tài Doanh nghiệp. Sau phần giới 
thiệu tổng quát về chương trình của 
Trung tâm LIN, các tham dự viên đã 
trải qua phần Kết nối nhanh đầy 
hào hứng và thú vị. Đại diện các 

công ty ngồi đối diện với đại diện các 
tổ chức phi lợi nhuận. Mỗi tổ chức 
chỉ có 3 phút để giới thiệu về mình 
với một công ty trước khi có hiệu 
lệnh di chuyển sang hàng ghế kế tiếp 
để trò chuyện với công ty tiếp theo. 
 
Cách làm quen này tạo điều kiện cho 
tất cả những người tham gia vượt 
qua cảm giác ngại ngùng để trò 
chuyện với nhau một cách chủ động 
và thoải mái. Nhờ đó, mỗi công ty 
đều có được đầy đủ thông tin về các 
tổ chức phi lợi nhuận và ngược lại. 

 

Nhịp Cầu 
 

Tháng 06/2012 

Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
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Sau phần Kết nối nhanh, các công 
ty và tô chức có thêm 30 phút giao 
lưu tự do trước khi quyết định chọn 3 
đối tác mà mình ưng ý nhất để kết 
hợp thành một đội dự thi trong cuộc 
thi này. 
 
Các công ty và tổ chức đều vui 
mừng và hài lòng với sự kết hợp 
này. Trong tâm trạng sẵn sàng cho 
thử thách mới, chị Hà Thị Thu Ngân, 
trưởng nhóm dự thi của công ty 
Brand Maker, cho biết: “Trước đây 
Brand Maker cũng đã tham gia hỗ trợ 
nhiều dự án của LIN và rất hân hạnh 
được tiếp tục đồng hành với LIN 
trong chương trình này. Cuộc thi này 
không chỉ có tổ chức thắng cuộc là 
được nhận tiền hỗ trợ mà tất cả các 
tổ chức còn lại cũng nhận được sự 
hỗ trợ rất quý – đó là sự hỗ trợ về 
mặt chuyên môn, về truyền thông. 
Hy vọng Brand Maker sẽ giúp Cơ sở 
bảo trợ xã hội Hóc Môn giành chiến 
thắng và được nhiều người biết đến 
hơn nữa.” 
 
Trong khi đó, lần đầu tiên tham gia 
một cuộc thi như thế này, bạn 
Nguyễn Thành Hưng, đại diện Tổ 
chức Hành động vì Động vật 
hoang dã, tỏ ra rất hào hứng. Hưng 

khẳng định sẽ làm hết sức mình để 
giành chiến thắng trong cuộc thi này. 
Trong thời gian hai tháng, từ nay đến 
ngày 19-8-2012, các đội sẽ làm việc 
cùng nhau để phát triển một sản 
phẩm truyền thông và một chiến lược 
truyền thông dành cho tổ chức. 
Thông qua quá trình làm việc này, 
công ty sẽ hướng dẫn tổ chức cách 
làm truyền thông hiệu quả. Lễ tổng 
kết và công bố kết quả cuộc thi sẽ 
diễn ra vào ngày 30-8-2012. 

  
Trung tâm LIN 

 

Từ phiếu lựa chọn đối tác của các 
tham dự viên, Trung tâm LIN đã kết 
hợp thành 5 đội dự thi như sau: 

Đội 1: Công ty Brand Maker – Cơ 
sở bảo trợ xã hội Hóc Môn 

Đội 2: Công ty Cỏ May Mắn – 
 Trung tâm Tương Lai 

Đội 3: Công ty Cỏ May Mắn – Mái 
ấm Hoa Hồng Nhỏ 

Đội 4: Công ty Matterhorn – Cơ sở 
Bảo trợ Xã hội Thảo Đàn 

Đội 5: Công ty Lowe – Tổ chức 
Hành động vì Động vật hoang dã 
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Tập huấn “Kỹ năng sử dụng vi tính” từ đội ngũ Intel 
 
Sáng 29/06/2012, 20 nhân viên tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN đã được đội 
ngũ Intel tập huấn về kỹ năng sử dụng vi tính nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. 
 

  
 

Mọi người tập hợp tại Thảo Cầm Viên để xe đưa lên công ty Intel tại Khu Công Nghệ Cao Q.9 
 

  
 

Mỗi người được Intel trang bị một laptop để thực hành theo hướng dẫn của đội ngũ Intel 
 

 
 

Khóa học sẽ được tiếp tục vào ngày 06/07/2012. Chân thành cảm ơn công ty Intel đã hỗ trợ 
cộng đồng phi lợi nhuận.
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Hội thảo bàn tròn dành cho các nhà từ thiện phát triển cá nhân và gia đình  
Thứ Tư, ngày 11 tháng 07 năm 2012 

 
Bối cảnh 
V{o lúc 12h00 đến 14h00 tại quận 1, LIN tổ chức một hội thảo b{n tròn (sử dụng tiếng Anh) 
d{nh cho những nh{ t{i trợ c| nh}n v{ gia đình có t}m huyết trong việc đóng góp từ thiện 
h{ng năm tối thiểu 200 triệu đồng.  
Buổi gặp th}n mật n{y l{ một cơ hội để ph|t triển c|c mục tiêu v{ chiến lược về từ thiện 
ph|t triển (philanthropic) được điều phối bởi một chuyên gia từ thiện ph|t triển quốc tế - 
Ông Maurice Machenbaum, Đồng s|ng lập/Gi|m đốc của tổ chức tư vấn từ thiện ph|t triển 
WISE có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ v{ cũng có văn phòng tại TP.HCM. 
 
Mục tiêu 
Tham dự viên sẽ hiểu hơn về c|c vấn đề t|c động đến kết quả của việc t{i trợ trong một tiến 
trình nhóm năng động cho phép việc chia sẻ đồng đẳng. Học được c|c c|ch tiếp cận kh|c 
nhau về từ thiện ph|t triển nhằm giúp n}ng cao sự đồng tư cho cộng đồng của họ. H~y tham 
gia để: 

 Thiết lập chiến lược đóng góp; 
 Đ|nh gi| v{ đẩy mạnh c|c chiến lược đóng góp hiện có; và/hay 
 Làm tốt hơn với c|c đóng góp m{ bạn đang thực hiện vì mục đích từ thiện. 

 
Chi phí tham dự sự kiện n{y l{ 400,000 đồng bao gồm buổi trưa (phần ăn v{ nước uống). 
Nếu bạn hay gia đình bạn đủ khả năng góp đóng tối thiểu 10,000 đô la Mỹ một năm, vui 
lòng đăng ký (Họ v{ Tên, Nghề nghiệp, Email & ĐTDĐ, l{m từ thiện lần đầu hay đ~ có kinh 
nghiệm) tới email cho cô Liz Phạm tại Donor@LINvn.org, hay điện thọai: (08) 3824-6091. 
Lưu ý: Theo chương trình có thảo luận nhóm nhỏ về cách thức làm từ thiện chiến lược nên 
chúng tôi giới hạn số lượng tham dự là 15 người. Nhấp chuột vào từ thiện chiến lược đang 
phát triển tại Châu Á nếu bạn mong muốn học hỏi thêm. 
 

Hoạt động tháng tới 

Trung tâm LIN xin chúc mừng sinh nhật tháng 7: 

Bà Đặng Thị Ngọc Dung, thành viên HĐQT Trung tâm LIN 

mailto:Donor@LINvn.org
http://www.eiumedia.com/index.php/latest-press-releases/item/211-philanthropic-giving-in-asia-expected-to-grow-rapidly
http://www.eiumedia.com/index.php/latest-press-releases/item/211-philanthropic-giving-in-asia-expected-to-grow-rapidly
http://www.eiumedia.com/index.php/latest-press-releases/item/211-philanthropic-giving-in-asia-expected-to-grow-rapidly
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Hội thảo giới thiệu “Đề xuất kiếm tiền hiệu quả cho tổ chức” 
Ngày 13 tháng 07 năm 2012 

 
Bối cảnh 
Một trong những chương trình nhận được nhiều thiện cảm nhất của LIN – Kết nối nhanh – 
sắp sửa trở lại! 
 
V{o ng{y 11 th|ng 08 năm 2012, nh}n dịp sinh nhật lần thứ 3, Trung t}m LIN sẽ tổ chức 
một sự kiện g}y quỹ đầu tiên. Chúng tôi mời tất cả c|c đối t|c (nh{ t{i trợ, công ty, tình 
nguyện viên v{ tổ chức phi lợi nhuận) tham gia trong không khí vui nhộn nhằm hỗ trợ 
Trung t}m LIN. Chúng tôi có rất nhiều trò chơi n|o nhiệt v{ c|c chương trình giải trí nhằm 
đảm bảo tất cả mọi người đều vui vẻ và hài lòng. 
 
Một trong những hoạt động đ~ được lên kế hoạch, đó l{ một phiên bản cải tiến mới từ hoạt 
động Kết nối nhanh dành cho tổ chức NPO. Rất nhiều tổ chức đ~ biết đến hoạt động n{y: tổ 
chức NPO ngồi một bên; nh{ t{i trợ hay tình nguyện viên ngồi một bên v{ chúng ta có 3 
phút để nói chuyện, chia sẻ với người đối diện trước khi chuông b|o bạn phải di chuyển để 
gặp người kế tiếp v{ cứ như thế tiếp diễn. Mục tiêu? Gặp được nhiều nh{ t{i trợ và tình 
nguyện viên tiềm năng c{ng tốt trước khi hết giờ. 
 
Tuy nhiên, ở lần n{y, hoạt động kết nối nhanh sẽ được kết hợp với cơ hội d{nh cho c|c tổ 
chức NPO đối t|c đóng góp cho chương trình x}y dựng năng lực của LIN năm 2013 (tất cả 
c|c hoạt động n{y đều dành cho cộng đồng phi lợi nhuận TP.HCM) nhưng không yêu cầu 
tổ chức phải đóng góp một đồng nào. 
 
Từ đ}y cho đến sự kiện 11/08/2012, chúng tôi yêu cầu c|c đối t|c NPO tiếp cận với mạng 
lưới c|c nh{ t{i trợ hiện thời của họ để yêu cầu một sự cam kết t{i trợ cho mỗi người mới 
được bạn liên hệ được trong sự kiện g}y quỹ th|ng 8 của LIN. Sự cam kết này chính là cam 
kết về t{i ch|nh (v.d. tôi sẽ tài trợ bạn 20.000 đồng cho mỗi người mới bạn liên hệ trong sự 
kiện, hay tôi sẽ tài trợ bạn 500.000 đồng nếu bạn có được 10 người mới liên hệ tại sự kiện 
này). Bằng c|ch yêu cầu nh{ t{i trợ của bạn thân tình đóng góp v{o nguồn kinh phí n{y, bạn 
đ~ chứng minh cam kết của mình với sự ph|t triển bền vững l}u d{i. V{ bằng việc hiểu được 
thêm các mối liên hệ bạn có được, bạn sẽ g}y ấn tượng mạnh với nh{ t{i trợ của mình, bạn 
cũng sẽ cảm thấy được động viên để thực hiện c|c nổ lực lớn hơn l{ gặp mặt v{ nói chuyện 
với những người mới. 
 
Bằng c|ch tham gia cùng Thử thách Kết nối Nhanh của LIN 2012, tổ chức NPO của bạn sẽ 
đóng góp một ít ng}n s|ch cho LIN, x}y dựng được mạng lưới c|c nh{ t{i trợ v{ tình nguyện 
viên tiềm năng. Điều n{y cũng có nghĩa l{ bạn đang hỗ trợ chúng tôi cùng lúc với việc nhận 
được những hỗ trợ kh|c: nó giống như l{ tất cả chúng ta đang chiến thắng (WIN – WIN)! 
 
Để biết được hoạt động n{y được vận h{nh như thế n{o, h~y tham gia buổi giới thiệu v{ 
hướng dẫn hoạt động cùng với chúng tôi vào ngày 13/07/2012. 
 
Bạn mong muốn x}y dựng một mạng lưới c|c nh{ t{i trợ v{ TNV tiềm năng? 
Bạn mong muốn có cơ hội được giao lưu trực tiếp với nh{ t{i trợ v{ TNV để trình b{y hoạt 
động của mình? 



6/11 

Nếu c}u trả lời l{ CÓ cho hai c}u hỏi trên, h~y tham gia hội thảo giới thiệu ng{y 13/07. 
 
Mục tiêu 
Đến với hội thảo các tham dự viên sẽ: 

 Hiểu được một c|ch thức g}y quỹ dựa v{o sức mạnh của mạng lưới hiện có; 
 Giúp đỡ LIN g}y quỹ cho hoạt động n}ng cao năng lực năm 2013 d{nh cho NPO; 
 Thu thập kinh nghiệm trong việc kết nối với nh{ t{i trợ nhằm hỗ trợ c|c nổ lực g}y 

quỹ tương lai cho tổ chức mình. 
 
Thời gian:  09h00 – 11h00 sáng ngày 13 tháng 07 năm 2012  

 
Địa điểm:  Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự 
 
Người trình bày:  Ông Phạm Trường Sơn, Phó Gi|m Đốc Trung t}m LIN (với sự hỗ trợ về 

ý tưởng từ B{ Dana Đo{n, cố vấn chiến lược Trung tâm LIN) 
 
 

Họp nhóm Phi lợi nhuận lần II-2012 
Thứ Năm, ngày 26 tháng 07 năm 2012 

 
Chủ đề: Làm thế nào để kế thừa sự lãnh đạo của tổ chức hiệu quả? 
 
Mục tiêu 
Đến với buổi họp nhóm phi lợi nhuận, c|c bạn có cơ hội: 

 Hiểu rõ quan niệm về kế thừa khi l~nh đạo ra đi; 
 Chia sẻ kinh nghiệm về việc kế thừa; 
 Kết nối với c|c chuyên gia l~nh vực phi lợi nhuận. 

 
Thời gian: 09h00 – 11h00 sáng ngày 26 tháng 07 năm 2012  
Địa điểm: Sẽ thông tin cho những Anh/Chị đăng ký tham dự  
 

Lưu ý: Đây là buổi họp mặt thân mật định kỳ của những người có quan tâm hay làm trong lãnh vực 
phi lợi nhuận nên LIN thiết kế buổi gặp mặt như một buổi cà phê buổi sáng 
 

Cơ hội tình nguyện phi lợi nhuận 
 
Các đối tác phi lợi nhuận của Trung tâm LIN đang tìm kiếm tình nguyện viên có kỹ 
năng chuyên môn để giúp hỗ trợ tổ chức. Sau đây là mô tả vị trí công việc cho Tình 
Nguyện Viên Chuyên môn mà các đối tác của LIN đang tìm kiếm: 

 TNV xây dựng cơ sở quản lý dữ liệu về trẻ tại Hội Bảo Trợ Trẻ em TP.HCM 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi CV đến Volunteer@LINvn.org, chậm nhất vào 
ngày 06/07/2012. Xin giúp chuyển thông tin đến những người mà bạn cho rằng có 
quan tâm đến các vị trí này. 

http://www.linvn.org/cms/upload/FCKFile/file/Volunteer%20JD/HOI%20BTTE_Database%20Volunteer.pdf
mailto:Volunteer@LINvn.org
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Cuộc thi làm thơ Haiku để đoạt vé tham dự sự kiện gây quỹ của LIN 
Từ 06/07 đến 29/07/2012 

 
 
Nội dung 
Trung t}m LIN đang tổ chức cuộc thi l{m 
thơ Haiku nhằm ghi dấu ấn 3 năm hoạt động 
x}y dựng cộng đồng TP.HCM vững mạnh. 
H~y cùng bạn bè tham gia cuộc thi vui nhộn, 
s|ng tạo v{ th}n thiện để b{y tỏ tình cảm, 
suy nghĩ của mình với công việc m{ đội ngũ 
LIN đang dấn th}n vì cộng đồng. 
 

 

Thể lệ và hình thức dự thi 
 Bắt đầu v{o ng{y 06/07/2012: c|c bạn đăng nhập t{i khoản Facebook của mình v{ đăng 

b{i dự thi v{o phần “comment” ở tin tức cuộc thi trong trang Facebook LIN. H~y sẳn 
s{ng ý tưởng của mình! C{ng vui nhộn và h{i hước c{ng tốt. 

 Mỗi người chỉ có quyền đăng 1 bài dự thi. 
 B{i thơ haiku về LIN (cả tiếng Việt hay tiếng Anh) phải có 1 trong c|c từ tiếng Việt 

“LẮNG NGHE”, “THẤU HIỂU”, “HỖ TRỢ” hay tiếng anh “LISTEN”, “INSPIRE”, 
“NURTURE”. Thơ haiku phải tu}n theo quy luật 3 dòng 5 – 7 – 5 (xem tham khảo*).  

 B{i dự thi hợp lệ phải được gởi trước 12 giờ sáng Chủ Nhật 29/07/2012.  
 Sau ng{y 29/07, Ban gi|m khảo của LIN sẽ lựa chọn 10 b{i hay nhất. 
 C|c b{i được chọn sẽ được đăng lên trang Facebook LIN v{ BẠN (hay cộng đồng FB) có 

thể nhấn “Like” (Thích) cho b{i m{ bạn thích nhất. Ba b{i có tỷ lệ “Like” cao nhất sẽ 
được chọn l{ thắng cuộc. Hạn chót cho việc nhấn “Like” l{ 8 giờ sáng 08/08/2012. 

 

Giải thưởng 
BA (3) bài đoạt giải cao nhất sẽ đoạt được 1 vé tham dự sự kiện g}y quỹ lớn nhất trong 
năm của Trung t}m LIN v{o ng{y 11/08/2012 với nhiều hoạt động thú vị v{ hấp dẫn diễn 
ra tại một kh|ch sạn lớn tại TP.HCM. 
Tại sự kiện n{y, ba c| nh}n đoạt giải sẽ có cơ hội trình b{y t|c phẩm của mình. T|c phẩm 
cũng sẽ được đăng trên trang Facebook LIN (với hơn 1,500 người Like), bản tin LIN NHỊP 
CẦU hàng tháng v{ trang web của chúng tôi.  
 

 

* Tham khảo luật chơi: 
Hãy tham gia cùng với LIN để có thêm niềm vui cho cuộc sống. Bài thơ Haiku LIN căn bản 
gồm 3 dòng và 17 âm tiết. 

 Dòng đầu 5 âm tiết 
 Dòng thứ hai 7 âm tiết 
 Dòng thứ ba gồm 5 âm tiết 

 Bài thơ phải diễn tả suy nghĩ, cảm tưởng hay tình cảm của bạn. Bài hợp lệ phải tuân thủ theo 
17 âm tiết như quy luật trên. Để biết thêm về thơ Haiku, vui lòng xem tại: 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Haiku (Việt) http://en.wikipedia.org/wiki/Haiku (Anh) 
 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Haiku
http://en.wikipedia.org/wiki/Haiku
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Cách xin tài trợ trong thời kỳ kinh tế khó khăn 
(Hà Mi (TNV LIN) dịch từ bài How to get grants in a down economy của tác giả Holly Hall với sự 

cho phép của báo The Chronicle of Philanthropy) 
 
 

Các công ty và quỹ tài trợ đang tìm 
những phương thức hợp tác mới với 
các tổ chức từ thiện thay vì chỉ đơn 
thuần viết ngân phiếu cho họ. Đó là 
nhận định của các nhà từ thiện hàng 
đầu tại Sự kiện Gây Quỹ diễn ra vào 
ngày 3/6/2012 ở bang New York 
(Hoa Kỳ). 

Đơn cử như Ngân hàng Hoa Kỳ giờ 
đây hướng đến các tổ chức có tiềm 
năng giúp họ truyền thông hình ảnh 
một ngân hàng thấu hiểu và tận tình. 
Ông Andrew Plepler, trưởng bộ phận 
trách nhiệm xã hội toàn cầu của 

ngân hàng này đã phát biểu như vậy trong một bài diễn văn. 

Ông nói rằng, khi “hình ảnh nhân viên ngân hàng được trả lương hậu hĩnh, vô 
trách nhiệm và đối xử bất công với các nạn nhân bị tịch biên nhà” trở thành biểu 
tượng truyền thông không mấy tốt đẹp, các nhà lãnh đạo nhận ra đã đến lúc họ 
đặt trọng tâm gây quỹ vào các hoạt động củng cố kinh tế, tập quán kinh doanh 
có trách nhiệm, cùng với các mục tiêu khác mà xã hội quan tâm, như chăm lo 
dinh dưỡng và nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn, ngăn chặn biến đổi khí 
hậu.  

Một dẫn chứng cho điều trên là việc Ngân hàng Hoa Kỳ công bố nỗ lực 10 năm 
với tổng trị giá 50 tỉ USD cho mục tiêu cải tổ bộ máy vận hành theo hướng thân 
thiện với môi trường. Kèm theo đó là những kế hoạch khác vì môi trường và mục 
tiêu hỗ trợ 100 triệu USD dưới dạng quỹ, khoản vay và các dạng hỗ trợ khác cho 
các tổ chức phi lợi nhuận có cam kết hoạt động vì mục tiêu giảm thiểu lượng 
cacbon. Trong suốt buổi sự kiện, lãnh đạo các doanh nghiệp và quỹ tài trợ đã 
đưa ra lời khuyên về việc xác định các xu hướng tài trợ mới. Dưới đây là một số 
xu hướng mà các tổ chức xin tài trợ nên biết: 

Tuyển tình nguyện viên từ nhân viên các công ty. Bà Lina Klebanov – phó 
chủ nhiệm trách nhiệm xã hội của tập đoàn Marsh & McLennan (M&M) – một 
công ty chứng khoán và tư vấn – nói rằng các công ty như M&M ưu tiên việc 
khuyến khích nhân viên tham gia vào hoạt động phát triển cộng đồng. Vì thế, bà 

 

Nguồn thông tin phi lợi nhuận 

http://philanthropy.com/blogs/prospecting/how-to-get-grants-in-a-down-economy/33509
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sẽ ưu tiên tài trợ cho các tổ chức từ thiện nào thu hút được nhân viên công ty 
đến tình nguyện. 

“Đừng email cho tôi qua LinkedIn. Thay vào đó, hãy để các nhân viên tình 
nguyện đến từ các công ty tiếp cận tôi”, bà Klebanov nói. 

Chứng minh rằng tổ chức có thể thúc đẩy mục tiêu của doanh nghiệp. 
Không lâu sau khi Bluewolf (một công ty điện toán đám mây) thiết lập mối quan 
hệ cộng tác với tổ chức New York Needs You (NYNY – một tổ chức từ thiện tạo 
điều kiện cho các thanh niên là con trưởng trong gia đình được theo tiếp bậc đại 
học), tổ chức phi lợi nhuận này đã kết nối công ty Bluewolf với lãnh đạo các 
doanh nghiệp là những người đã thành lập ra tổ chức. Một trong số đó là chánh 
văn phòng của Goldman Sachs. 

Melissa Kinckle, chủ nhiệm trách nhiệm xã hội của Bluewolf, cho biết tổ chức từ 
thiện NYNY cũng cho thấy sự sáng tạo trong cách họ khiến các nhà điều hành 
nhận thấy lợi ích từ việc đầu tư cho tổ chức họ. 

Có thể đưa ra một dẫn chứng cho việc này. Tại một hội thảo cho sinh viên, 
NYNY đã tổ chức một bữa ăn trưa đặc biệt để các nhà lãnh đạo Bluewolf gặp 
các sinh viên. “Hãy mời đối tác tài trợ đến dự các sự kiện đặc biệt của quý vị và 
cho họ thấy kết quả từ sự đóng góp của họ”, bà Kinckle nói. 

Đừng chỉ chăm chăm vào tiền. Đại diện các tập đoàn và quỹ tư nhân tiết lộ 
rằng họ muốn hỗ trợ các mục đích cao cả hơn giá trị vật chất. “Chúng tôi không 
muốn bị xem như biểu tượng của vật chất. Chúng tôi muốn được xem như 
những nhà lãnh đạo có tâm.” 

“Hãy xem các quỹ tài trợ như các nguồn lực thay vì đơn thuần là nguồn tiền”, 
ông Phillip Henderson, chủ tịch Quỹ Surdna, một quỹ đầu tư tư nhân có đóng 
góp 35 triệu USD mỗi năm, đã nói như vậy. “Chúng tôi có các nguồn tài nguyên 
khác”, ông Henderson nói, dẫn chứng khoản vay và cơ hội tiếp cận với các 
chuyên gia và khả năng gây ảnh hưởng với các nhà tài trợ. 

“Quý vị nghĩ rằng mình đang tìm một khoản tài trợ, nhưng thực sự điều quý vị 
muốn là “tiền cộng”, ông Henderson nói. “Mục tiêu của quý vị là làm thế nào để 
quỹ tài trợ quá phấn khích về việc cộng tác với quý vị mà họ đi giới thiệu về quý 
vị với các nhà tài trợ khác”. 
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A. Cập nhật và sửa đổi Luật về quản lý Hội 

Vào giữa tháng 4/2012, chính phủ đã ban hành nghị định 33/2012/NĐ-CP để 
sửa đổi Nghị Định 45/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ra ngày 21 tháng 4 năm 2010 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  NĐ 33 tập trung chủ yếu vào việc cải cách 
một số thủ tục liên quan đến việc thành lập và hoạt động của các hội.  Có một số 
thay đổi theo chiều hướng tích cực, ví dụ như: (i) số bộ hồ sơ xin thành lập hội 
giảm xuống còn 1 bộ (trước đây là 2 bộ), (ii) thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn 
từ 60 ngày xuống còn 30 ngày, (iii) đơn giản hóa một số yêu cầu về tài liệu trong 
hồ sơ, và (iv) Nghị Định hóa một số thủ tục vốn được quy định trong Thông Tư 
hướng dẫn Nghị Định 45 trước đây, để kiểm soát thủ tục từ cấp Chính Phủ thay 
vì cấp Bộ… 

Để xem chi tiết tổng hợp những khác biệt của 2 điều luật này, vui lòng truy cập 
đường link sau: 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news 

 

B. “Sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý và giải thể các tổ chức KH và CN 
thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)” 

 

 

Dưới sự tài trợ của UNDP Việt Nam, 
VUSTA đã phát hành “Sổ tay hướng dẫn 
thành lập, quản lý và giải thể các tổ 
chức KH và CN trực thuộc VUSTA” vào 
tháng 5/2012. Cuốn sổ tay được biên soạn 
nhằm phục vụ đối tượng rộng rãi là các nhà 
khoa học, các tổ chức KH&CN trực thuộc 
VUSTA cũng như các nhà khoa học khác 
trong toàn quốc đang có mong muốn tìm 
hiểu để tiến tới thành lập các tổ chức 
KH&CN trực thuộc VUSTA. 

Hiện tại văn phòng LIN chỉ có một cuốn Sổ 
tay này. Nếu Anh/Chị có ý định tìm hiểu, vui 
lòng liên hệ đội ngũ LIN tại npo@LINvn.org 
hay điện thoại (84 8) 38246091. 

 

Góc pháp luật phi lợi nhuận 

http://www.linvn.org/?mod=content&act=view&cid=23&section=news
mailto:npo@LINvn.org
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Hội thảo “Tình dục, toàn cầu hoá 

và sự chuyển dịch kinh tế-xã hội” 

 

Việt Nam đang trải qua những thay đổi đáng kể về kinh tế và xã hội, khi sự tự do hóa nền kinh tế 

tạo ra những bối cảnh mới cho việc làm, tiêu dùng và lựa chọn cho cuộc sống. Những thay đổi về 

kinh tế - xã hội trên thế giới luôn đi liền với những thay đổi về những mong muốn trong cuộc 

sống riêng tư của con người. Đặc biệt, sự phát triển về kinh tế và xã hội, thường đi song song với 

những biến động xã hội và các giá trị tự do mới, mang lại sự tự do mới cho đời sống tình dục của 

phụ nữ (ngoài các mong đợi và ràng buộc của mối quan hệ gia đình), thách thức lại các hệ tư 

tưởng gia trưởng sẵn có, và cũng mang đến sự tự do hoá những giá trị văn hoá liên quan đến tình 

dục đồng giới.  
 
Bên cạnh những thay đổi về kinh tế - xã hội, các giá trị và mong đợi về mặt văn hoá cũng thay 

đổi theo. Trong khi xã hội Việt Nam đang có nhiều thay đổi, nhiều quan điểm truyền thống về 

tình dục, giới và cuộc sống gia đình dường như vẫn đang còn tồn tại dai dẳng. Rất nhiều người 

đang sống giữa những sự giằng co – giữa đời sống thực tại của họ và thế giới bên ngoài, giữa 

các  giá trị - cũ và mới, hiện đại và truyền thống v.v.  
 
Đề cập tới những vấn đề nêu trên, hội thảo “Tình dục, toàn cầu hoá và sự chuyển dịch kinh 

tế-xã hội” sẽ được tổ chức: 
 
Tại Hà Nội:            8h00 - 12h00 Thứ Bảy, ngày 28/7/2012 
Tại Hồ Chí Minh:   8h00 - 12h00 Chủ Nhật, ngày 29/7/2012 
 
Đây là một trong những hoạt động của Trung tâm thông tin Tư liệu về Giới, Tình dục và Sức 

khoẻ, trong khuôn khổ dự án “Hướng tới sức khoẻ sinh sản, tình dục và quyền cho tất cả mọi 

người”. Diễn giả chính của hội thảo là Tiến sĩ Paul Boyce – một nhà nhân học và giảng viên của 

Khoa Nhân học, Trường Đại học Sussex (Anh). Tiến sĩ Paul Boyce có kinh nghiệm làm việc 

chuyên sâu trong các lĩnh vực liên quan đến mại dâm, tình dục đồng tính nam, ma tuý và HIV ở 

nhiều nước trên thế giới. Ông cũng là thành viên của nhóm Phát triển Giáo trình Quốc tế về 

Nghiên cứu Tình dục, trong khuôn khổ của một chương trình do Quỹ Ford tài trợ, thuộc trường 

đại học La Trobe (Melbourne, Úc). Sự nghiệp khoa học của Ông có trọng tâm là xây dựng sự kết 

nối vừa mang tính phân tích và vừa có thể ứng dụng thực tiễn giữa nghiên cứu dân tộc học, hoạt 

động cộng đồng và lý thuyết nhân học về giới, tình dục, sức khoẻ và những thay đổi kinh tế - xã 
hội và tiếp biến xã hội.  
 
Vui lòng xem chi tiết tại: http://ccihp.org/index.php/news/31/112/414/Hoi-thao-
%E2%80%9CTinh-duc-toan-cau-hoa-va-su-chuyen-dich-kinh-te-xa-hoi%E2%80%9D.html 
 
Đăng ký trước 17h ngày 13 tháng 7 năm 2012: Chị Đinh Thị Phương Nga tại  nga@ccihp.org. 
Mọi chi tiết vui lòng điện thoại: 04. 3577 0261 (Ext: 32). 
  

Kết nối cộng đồng Phi Lợi Nhuận 
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