
 

 

 

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÒNG TÀI TRỢ I/2018 

 CHƢƠNG TRÌNH RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN trân trọng gửi đến các tổ chức phi lợi nhuận có dự 

án hoạt động tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào) thông tin về Vòng tài trợ 

I/2018 của Chƣơng trình Rút Ngắn Khoảng Cách với những nội dung sau: 

 
Ngân sách:  Tối đa 50 triệu đồng/01 dự án đề xuất tài trợ 

 
Thời gian:    Dự án thực hiện tối đa 01 năm (bắt đầu dự án từ sau 10/04/2018)  

Tiêu chí hợp lệ: 

● Phi lợi nhuận: Là tổ chức hoặc nhóm phi lợi nhuận 

● Tham gia 
website 
www.philoinhuan.org 

Quý đơn vị phải đăng ký thông tin trên trang philoinhuan.org 
(đây là yêu cầu bắt buộc để xét duyệt dự án) 

● Là đối tác của LIN: 
Nếu tổ chức chưa là đối tác, vui lòng liên hệ LIN để đăng ký trở 
thành đối tác (đây là yêu cầu bắt buộc để xét duyệt dự án) 

 

● Lĩnh vực: 
 

1. Xóa nghèo (Mục tiêu Số 1 của SDGs) 
2. Không còn nạn đói (Mục tiêu Số 2 của SDGs) 
3. Chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội tốt (Mục tiêu Số 3 

của SDGs) 
4. Giáo dục chất lượng (Mục tiêu Số 4 của SDGs) 
5. Bình đẳng giới (Mục tiêu Số 5 của SDGs) 

 
 
 

● Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam (từ Bình Thuận trở vào). 
Đối với các tỉnh ngoài TP.HCM, vui lòng kéo xuống trang 3 để 
đọc thêm chi tiết về yêu cầu đối với đối tác ngoại tỉnh. 

 
● Hồ sơ đề xuất:  

 

Hồ sơ bắt buộc: 

● Đề xuất dự án (Mẫu của chương trình). 

● Ngân sách dự án (Mẫu của chương trình). 

● Báo cáo/Khảo sát đánh giá nhu cầu của dự án. 

   Khuyến khích tổ chức gửi kèm: 

● Báo cáo kết quả dự án tương tự trước đây hoặc dự 
án thử nghiệm của tổ chức (nếu có). 

● Video/Hình ảnh liên quan. 

http://www.philoinhuan.org/


 

 

 Khác:   Tổ chức đã được nhận tài trợ của Chương trình Rút Ngắn Khoảng 
Cách năm 2017 hoặc các năm khác có dự án đang trong tiến trình 
thực hiện/kết thúc thì không được tham gia vòng kêu gọi đề xuất lần 
này. Tiêu chí này nhằm mong muốn cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ sẽ 
được phân bổ đồng đều đến các tổ chức trong các hoạt động phát 
triển cộng đồng. 

 

Quy trình nộp đề xuất: 

 
► Bƣớc 1: Đăng ký làm đối tác của LIN và Tham gia website philoinhuan.org (nếu tổ chức chưa 

là thành viên) 

► Bƣớc 2: Xem kỹ thông tin chi tiết của bản Kêu gọi đề xuất dự án này. 

► Bƣớc 3: Tải mẫu Hồ sơ đề xuất tài trợ vòng I.2018 của Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách. 

► Bƣớc 4: Hoàn thành và gửi Hồ sơ đề xuất tài trợ về email narrowthegap@linvn.org. Hạn chót 

là 17h00 ngày 16/03/2018 (Thứ 6) 

***  Đặt tiêu đề email với cấu trúc: [RNKC][De xuat du an RI.2018] - Tên Dự án  

                                           (Vd: [RNKC][De xuat du an RI.2018] - Rút Ngắn Khoảng Cách) 

*** Đặt tiêu đề file Đề xuất dự án với cấu trúc: RNKC_RI.2018_De xuat du an_Tên NPOs 

                                          (Vd: RNKC_RI.2018_De xuat du an_ LIN Center) 

*** Đặt tiêu đề file Dự trù kinh phí với cấu trúc: RNKC_RI.2018_Du tru kinh phi_Tên NPOs 

                                         (Vd: RNKC_RI.2018_Du tru kinh phi_LIN Center) 

 

► Bƣớc 4: Thư xác nhận Hồ sơ đề xuất dự án đã được nhận sẽ được gửi trong vòng 03 ngày 
làm việc, nếu quá 03 ngày làm việc mà tổ chức chưa nhận được thư xác nhận vui lòng chủ động 
liên hệ về LIN qua số 0989 650 482 (gặp Yên Phúc) hoặc email đến narrowthegap@LINvn.org 

 
Lƣu ý: Các hồ sơ đề xuất làm sai quy định của Chương trình sẽ được tính không hợp lệ và không 
được xét duyêt. Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách khuyến khích các tổ chức đọc kỹ hướng 
dẫn và kiểm tra hồ sơ đề xuất dự án của đơn vị trước khi gửi về cho Chương trình. 
 
*** Chương trình Rút Ngắn Khoảng Cách khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận đã nộp đề xuất 
dự án cho năm 2017 chưa được hỗ trợ, tiếp tục phát triển và hoàn thiện để đề xuất cho vòng tài 
trợ này. 

 

Quy trình đánh giá đề xuất dự án: 

 

 Giai đoạn 1: Bản đề xuất dự án được đội ngũ LIN xem xét tính hợp lệ (các tiêu chí về đối 

tác & tham gia website www.philoinhuan.org, ngân sách dự án, địa điểm và 

hồ sơ đề xuất) 

 

 Giai đoạn 2: Một hội đồng giám khảo là tình nguyện viên chuyên môn sẽ xem xét và đánh 

16/3 

Hạn chót nhận 
dự án 

Giai đoạn 1 

(16-18/03) 

Đội ngũ LIN xem 
xét tính hợp lệ 

Giai đoạn 2 

(19-29/3) 

Ban giám khảo xét 
duyệt 

Giai đoạn 3 

(8/4) 

Thuyết trình dự án 

Giai đoạn 4 

(9/4) 

Kết quả cuối cùng 

http://h/
http://linvn.org/images/Narrow_the_gap/Round_I.2016/LIN_RutNganKhoangCach_VongI.2016_Maudexuatduan.docx
http://h/
mailto:narrowthegap@LINvn.org
http://www.philoinhuan.org/
http://www.philoinhuan.org/


 

 

giá các đề xuất dự án bằng một mẫu đánh giá và chấm điểm do LIN cung cấp 

với những tiêu chí như sau: 

 

● Tính rõ ràng/Phù hợp: Đề xuất dự án được trình bày rõ ràng, hoạt động 

đề xuất phù hợp với mục tiêu của dự án và phù hợp với sứ mệnh của tổ 

chức. 

● Phân tích nhu cầu: Bản đề xuất dự án cung cấp những phân tích và 

chứng minh rõ ràng về thách thức mà nhóm đối tượng hưởng lợi mục  

tiêu đang phải đối mặt và dự án này có thể giúp họ vượt qua một hoặc 

nhiều trong số những rào cản đó như thế nào. 

 

● Ngân sách: Chi phí của những hoạt động đề xuất phải hợp lý, hiệu quả 

và được phân chia rõ ràng. Ưu tiên những dự án tận dụng nguồn lực địa 

phương (cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn tài trợ tài chính khác). 

● Tính bền vững/Có thể phát triển: Ưu tiên cho những phương pháp can 

thiệp có thể chứng minh được tiềm năng nhân rộng và/hoặc mở rộng sau 

khi thời gian thực hiện dự án kết thúc. 

● Đo lường kết quả và tác động: Những chỉ số rõ ràng và kế hoạch đo 

lường hiệu quả sẽ được đánh giá cao. Bản đề xuất đưa ra phương thức 

giải quyết dài hạn sẽ được ưu tiên hơn những dự án đáp ứng nhu 

cầu 

ngắn hạn. 

● Đội ngũ thực hiện dự án: Có chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm liên 

quan đến dự án. 

● Mức độ tham gia của cộng đồng tại địa bàn thực hiện dự án: Cộng đồng 

bao gồm đối tượng hưởng lợi trực tiếp và đối tượng hưởng lợi gián tiếp 

(gia đình của đối tượng hưởng lợi trực tiếp, người dân sống xung quanh 

khu vực dự án, chính quyền địa phương…) - Việc tham gia vào dự án có 

thể tại một hoặc nhiều giai đoạn: lên kế hoạch, thực hiện, giám sát và 

đánh giá dự án. Dự án cần chứng minh được có sự tham gia của cộng 

đồng. 

 
 Giai đoạn 3: Các tổ chức nộp đề xuất tài trợ có điểm cao sẽ có cơ hội gặp mặt trực 

tiếp với Ban xét duyệt độc lập để trình bày hoặc trả lời câu hỏi về dự án 

của tổ chức. 

 
 Giai đoạn 4: Công bố kết quả cuối cùng. 
 

 

Bản Kêu gọi đề xuất dự án này và Mẫu đơn đề xuất tài trợ đều có trên trang web của LIN. Xem 

thêm thông tin thêm về những dự án từng nhận tài trợ của Chương trình Rút Ngắn Khoảng 

Cách tại đây 

    Hạn chót nộp đề xuất là 17h00 ngày 16 tháng 03 năm 2018 tại narrowthegap@LINvn.org. 

 

*Yêu cầu đối với đối tác ngoại tỉnh (bên ngoài TP.HCM) 

Để nộp vào các vòng tài trợ của LIN, đối tác ngoại tỉnh của LIN phải đáp ứng tất cả những yêu cầu 

http://linvn.org/vi/dich-vu/quy-cong-dong-rut-ngan-khoang-cach/de-xuat-nhan-tai-tro
http://h/


 

 

sau đây: 
 

- Đăng ký trở thành đối tác của LIN, vui lòng liên hệ Bích Ngọc qua số điện thoại 08-3512 

0092/Máy nhánh: 101 hoặc email bichngoc@linvn.org để biết thêm chi tiết. 

- Đã đăng kí và cập nhật thông tin thường xuyên trên www.philoinhuan.org  

- Sẵn sàng chào đón những chuyến thăm dự án nửa ngày hay một ngày của nhân viên 
LIN và/ hoặc các nhà tài trợ trong suốt quá trình thực hiện dự án được LIN tài trợ. 

mailto:bichngoc@linvn.org

