ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Cách làm đơn đề xuất dự án
Vui lòng hoàn tất Mẫu Đề xuất Dự án của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN. Chúng tôi đề
nghị bạn đọc kỹ tài liệu Hướng dẫn điền đề xuất dự án trước khi điền đơn này. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu
bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào, vui lòng liên hệ đội ngũ LIN để được hướng dẫn cụ thể. Đơn đề xuất
tài trợ (và/hoặc các tài liệu đính kèm) đã được điền đầy đủ phải được gửi bằng email tới
narrowthegap@LINvn.org, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án vòng II/2016 - Tên Tổ Chức” trước
17 giờ chiều ngày 03/09/2016. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN.
Ngày đề xuất: 02/9/2016__________________
Danh sách tài liệu gửi về LIN (*: tài liệu bắt buộc)
Tài liệu
*Đề xuất dự án
*Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
*Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính kèm)
*Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính
kèm)
*Khảo sát đánh giá nhu cầu
Khung logic
Báo cáo dự án tương tự trước đây
Báo cáo dự án thử nghiệm
Ban do khoan gieng.pdf
Bao cao Y te.pdf
Giay hien dat 1.pdf & Giay hien dat 2.pdf
Phieu thu nghiem nuoc 1.pdf & Phieu thu nghiem nuoc 2.pdf
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Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.

Tên tổ chức:

Chi hội Bảo trợ Trẻ em Hóc Môn

2.

Ngày thành lập:

01/01/2012

3.

Số giấy phép:

4.

Địa chỉ:

41/1D Trần văn Mười, Ấp 2, Xuân Thới Đông- Hóc Môn

5.

Số điện thoại:

08- 36027230 ; 0949382368

6.

Website của tổ chức:

7.

Trang thông tin tổ chức trên
philoinhuan.org:

8.

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?
Giúp đỡ các đối tượng được bảo trợ được sống trong 1 môi trường an toàn,
vượt qua mặc cảm để phát triển kiến thức, sức khoẻ, tinh thần

9.

Liệt kê các hoạt động chính của tổ chức:
1. Đối với trẻ :
- Trợ cấp hàng tháng tiền học phí, mua dụng cụ học tập, đồng phục và được tham gia các
buổi sinh hoạt vui chơi giải trí, cắm trại và tham quan học tập.
- Hàng tháng kiểm tra sách vở, sổ liên lạc gia đình và nhà trường, ghi vào phiếu theo dõi và
lưu hồ sơ. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và khen thưởng kịp thời.
- Mỗi năm kiểm tra sức khoẻ định kỳ và được ghi vào phiếu theo dõi cho từng trẻ. Vận
động tài trợ cho trẻ bị bệnh nặng. Hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho trẻ.
- Tổ chức sinh hoạt tập thể nhân ngày lễ tết như Tết nguyên đán, tết thiếu nhi 1/6, têt
trung thu, chuẩn bị vào năm học mới và 1 lần đi dã ngoại, các buổi tập huấn về quyền trẻ
em, các kỹ năng,…..
- Giáo dục viên tiếp xúc thường xuyên với gia đình trẻ đang sống để nắm tình hình diễn
biến trong sinh hoạt và nhu cầu hỗ trợ của gia đình khi gặp khó khăn đột xuất.
- Thường xuyên gặp gỡ trao đổi với những em có hoàn cảnh khó khăn, những em học cuối
cấp (lớp 9, lớp 12), những em lớn tuổi (trên 17) để kịp thời hướng nghiệp, hướng dẫn học
nghề hoặc tìm công ăn việc làm.
2. Đối với gia đình và cộng đồng quanh trẻ :
- Cho vay vốn để sản xuất, mua bán nhỏ (không lấy lãi và trả dần).
- Tổ chức các buổi tập huấn cho thân nhân của trẻ về quyền trẻ em, pháp luật, tâm lý trẻ,
phương pháp giáo dục trong gia đình, v.v…
- Tổ chức các lớp về mỹ thuật.
- Tổ chức dạy nấu ăn nhằm giúp cho trẻ và gia đình có thể nấu ăn đảm bảo dinh dưỡng và
an toàn thực phẩm.
- Xây dựng môi trường vệ sinh và an toàn cho cộng đồng quanh trẻ.

Phần II – Thông tin liên lạc
1.

Người liên lạc:

Hồng Tô Huệ Lan

2.

Vị trí/Chức danh:

Giám đốc

3.

Số điện thoại liên lạc:

0949382368

4.

Địa chỉ Email:

hthuelan@gmail.com

Phần III – Dự án đề xuất tài trợ

“Cây nước ạch cho cộng đồng dân cư ấp
ong hạnh –
yện hủ h
– nh ong
An

1.

Tên dự án:

2.

Ngày bắt đầu:

01/11/2016

3.

Ngày kết thúc:

01/05/2017

4. Tóm tắt dự án (Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu: Nêu vấn đề (vấn đề gì, xảy ra với ai, ở đâu, khi

nào), Nêu giải pháp hay hoạt động chính để giải quyết vấn đề, Nêu kết quả mong đợi)

Ấp 1, xã Long Thạnh, Huyện Thủ Thừa-tỉnh Long An, thuộc vùng sâu vùng xa bị nhiễm phèn
nặng, hiện thiếu nước sạch trầm trọng và cần được hỗ trợ. Nước nhiễm phèn thường có mùi
tanh, chát, vì phải thường xuyên sử dụng nguồn nước nhiễm phèn nên ở đây trẻ em thường bị

mắc các bệnh về da liễu và đường tiêu hóa. Việc sử dụng nước từ ao, hồ, sông, rạch cũng dễ bị
nhiễm bẩn do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng trôi ra.
Riêng đối với trẻ em gái và phụ nữ thường mắc các bệnh phụ khoa nên có 1 giếng nước sạch để
sử dụng là vấn đề bức thiết cần giải quyết ngay. Đồng thời, mật độ dân số không ngừng gia
tăng, nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt cho nông dân là một trong
những vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Đến cuối dự án, thực hiện được 1 giếng đóng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (
QCVN 02: 2009/BYT ) đảm bảo sinh hoạt cho 48 hộ gia đình trong cả năm.

5. Phân tích nhu cầu/vấn đề và giải thích ngắn gọn làm thế nào đề xuất dự án này sẽ đáp ứng được nhu
cầu hoặc giải quyết vấn đề đó (Vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu và/hoặc báo cáo kết quả

dự án thử nghiệm hoặc dự án tương tự trước đây nếu có)

X
ong hạnh- Huyện Thủ Thừa – Tỉnh Long An là một xã thuộc diện nghèo nằm trong vùng sâu
vùng xa bị nhiễm phèn nặng của tỉnh. Xã có 3 ấp với 5.380 dân (1.330hộ), phần lớn làm nghề nông (lúa
và tràm) với thu nhập bình quân: 04 triệu đồng/người/năm.
Hiện nay, ấp 2 và ấp 3 đã có giếng nước, còn lại khu vực 48 hộ dân sống thành cụm tại ấp 1 là khu vực
cuối cùng của ấp 1 chưa có nước sạch.
Vì là vùng lũ nên người dân thường sống bám vào 2 bên bờ sông, kinh rạch. T lệ người dân sử dụng
nước sông ngòi, kênh rạch trong sinh hoạt còn khá phổ biến tuy nhiên nguồn nước này ngày càng ô
nhiễm do chất thải, vật nuôi, nhất là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Mặt khác, vào mùa khô lại bị
nhiễm phèn nặng nhất là ở nội đồng nên t lệ người dân nhất là phụ nữ và trẻ em thiếu nước sạch
trong sinh hoạt còn khá lớn.
Báo cáo Y tế:

6. Mô tả đối tượng hưởng lợi (Số lượng, độ tuổi và nơi sinh sống của đối tượng hưởng lợi trực tiếp và

gián tiếp)

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp gồm 48 hộ dân gồm 204 nhân khẩu trong đó có 54 trẻ em và 72 phụ

nữ sống trong vùng nước nhiễm phèn.
Đối tượng hưởng lợi gián tiếp là cộng đồng dân cư vùng lân cận là nông dân có nhu cầu sữ dụng
nước sạch.
7. Nêu mục tiêu của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ được tạo ra khi thực hiện thành công dự án?)
Đến cuối dự án 48 hộ gia đình sống trong vùng nước nhiễm phèn sống tại ấp 1, xã
Long Thạnh, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An có được 1 nguồn nước sạch để dùng
trong sinh hoạt, ăn uống đảm bảo vệ sinh làm giảm nguy cơ các bệnh truyền
nhiễm cho trẻ em nhất là trẻ em gái và phụ nữ.
8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm trực tiếp của quá trình thực hiện dự án phù

hợp với mục tiêu dự án đề ra)
- Một giếng nước khoan
- Xây trụ đặt bồn chứa nước
- Kéo ống cho dân

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần phải thực hiện để đạt được kết quả mong đợi, cần ghi rõ
thời gian biểu và khuyến khích cung cấp thông tin về người phụ trách chính cho từng hoạt động (Có

thể trình bày trực tiếp tại đây hoặc đính kèm)

Thành lập Ban QLDA (hoặc Tổ QLDA) tham mưu chuẩn bị dự án, triển khai dự án xây dựng,
xây dựng quy chế vận hành kiểm tra sau khi dự án hoạt động. Thành lập ban quản lý dự án
Thành viên dự án có kinh nghiệm về lập dự án, am hiểu xây dựng, quản lý hợp đồng xây
dựng,..
Bước triển khai dự án xây dựng :

+ Kiểm tra tính pháp lý về xây dựng: giấy phép; khả năng địa phương chứng nhận cấp nước
sạch để sử dụng; bản vẽ, khối lượng.
Tổ chức lựa chọn nhà thầu (hạng mục quy mô nhỏ có thể nhờ UB xã giới thiệu đơn vị thi
công). Ban QLDA cử thành viên đàm phán thảo luận giá, thương thảo xây dựng hợp đồng.
Ký hợp đồng thi công
Tổ chức thi công: nhân sự giám sát thi công trực tiếp thường xuyên do địa phương đề xuất.
Ban QLDA theo dõi giám sát thi công tại thời điểm quan trọng (khoan giếng).
Tổ chức giám sát thực hiện thi công công trình
Thanh toán nghiệm thu : Ban QLDA kiểm tra khối lượng do Giám sát xác nhận, làm đề xuất
thanh toán tạm ứng theo HĐ (thể hiện rõ trong HĐ) và lập quyết toán thanh lý HĐ với Nhà
thầu thi công trình. Tổ chức kiểm tra định kỳ.
Nghiệm thu và bàn giao công trình
Bước quản lý sau khi hoàn thành dự án (bàn giao cho địa phương): theo dõi, báo cáo kết
quả dự án

10. Mô tả nhân sự quản lý dự án (Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?)

-

01 Kỹ sư xây dựng, 36 tuổi, có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình. Hiện là giám đốc kinh doanh công ty TNHH Sài Gòn Phát
Đạt; đã tham gia vào các dự án xây dựng giếng nước.

-

01 Kỹ sư xây dựng, 34 tuổi, có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình, có kinh nghiệm về giám sát, kiểm tra tiến độ, khối lượng
thực hiện dự án. Đã có kinh nghiện thực tế về xây dững giếng nước.

-

01 quản lý CEPORER Hóc Môn là giám đốc của cơ sở.

-

01 TNV chuyên gia về bảo vệ thực vật & môi trường hiện đang công tác tại công ty giải pháp
nông nghiệp tiên tiến AA

-

01 TNV chuyên gia về môi trường hiện đang công tác tại ĐH Bến Tre

-

04 TNV hỗ trợ là TNV của CEPORER Hóc Môn

-

02 đại diện địa phương: 01 là người hiến đất, 01 trong ban quản lý ấp là chủ tịch hội chử
thập đỏ

11. Mô tả mức độ tham gia của cộng đồng (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.)
- Chính quyền địa phương hỗ trợ họp dân để lấy ý kiến, nhanh chóng giải quyết các thủ tục tục
hành chính, đóng góp cho dự án 5.000.000đ
- Cộng đồng tham gia đề xuất, góp ý, đề cử và tham gia vào ban quản lý dự án, quản lý giếng nước
sau khi dự án đã hoàn thành, đóng góp tiền và hiến đất cho cộng đồng sử dụng vào dự án. (Giấy
cam kết hiến đất file “Giay hien dat 1.pdf và Giay hien dat 2.pdf
12. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực cho người hưởng lợi như thế nào để khi

dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức trng cộng đồng của họ? Mô hình dự án có
thể nhân rộng hay không? Dự án có là tiền đề cho các hoạt động nối tiếp sau khi kết thúc nhằm đạt
được một mục tiêu phát triển hay sứ mệnh của tổ chức hay không? Dự án có thể tiếp tục (bằng cách
này hay cách khác) sau khi kết thúc tài trợ hay không?)
“ Cây nước sạch ” Ấp 1 - Long Thạnh, Thủ Thừa hoàn thành chắc chắn đảm bảo cho 48 hộ
dân trong đó có 54 trẻ em và 72 phụ nữ có được 1 nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh, cộng
đồng được sống trong môi trường tốt hơn, vệ sinh hơn. Mặt khác, nó là mô hình thuận lợi cho
Long An và các tỉnh lân cận bị nhiểm phèn xây dựng phục vụ xã hội phát triển, góp phần
giảm bớt khó khăn về kinh tế cho các hộ gia đình nghèo tại địa phương.
Sau khi kết thúc dự án, cộng đồng sẽ thành lập 01 tổ quản lý giếng nước gồm 05 người do
dân đề cử gồm:
- 01 đại diện chính quyền.
- 01 người hiến đất quản lý tủ diện, đồng hồ nước lớn và giếng bơm.
- 03 người dân trong vùng dự án: 01 người phụ trách thu tiền nước, 02 người giám sát thu
chi và kiểm tra việc sử dụng nước.
Tiền nước được tính như sau:
(số tiền tiêu thụ điện + 20% số tiền tiêu thụ điện) / số m3 nước
Số tiền 20% được gửi tiết kiệm có tài khoản riêng của giếng nước và được dùng làm chi phí
bảo dưỡng giếng nước.
Tiền nước các hộ chi trả sẽ dựa theo chỉ số đồng hồ nước được lắp đặt cho từng hộ.
Là một “cây nước” của dân và do dân tổ chức quản lý chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài. Tuy vậy,
về mặt kỹ thuật trong sử dụng, bảo quản và sửa chữa định kỳ cũng cần được tổ chức tập

huấn và kiểm tra thường xuyên.
Duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa chủ đầu tư với bộ phận sử dụng cây nước và tổ chức
sinh hoạt định kỳ trong dân, lấy ý kiến dân trong quá trình sử dụng
Các cán bộ của dự án sau khi tham gia cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để tiếp tục thực
hiện các dự án cùng mô hình tại các địa phương khác.
Sau khi kết thúc dự án CEPORER Hóc Môn sẽ lượng giá đúc kết kinh nghiệm và xây dựng
thành tập tài liệu của dự án. Tất cả được chuyển giao cho các nhà tài trợ để áp dụng, phát
triển và duy trì được hiệu quả của đề án cho các địa phương khác có cùng khó khăn về môi
trường.
Chúng tôi tiếp tục sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong cộng đồng để họ tiếp tục hổ trợ cho
các dự án khác.
Vận động các tổ chức phi chính phủ khác tài trợ cho dự án tiếp tục hoạt động và mở rộng
một số địa phương khác.

13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Liệt kê chỉ số, cách thu thập chỉ số và khuyến khích

nêu cách tính toán chỉ số - Có thể trình bày trực tiếp tại đây hoặc đính kèm)
ogic c n thiệp

Ch báo

Phương tiện
kiểm tr

i đinh
thách thức

Mục
tiêu
chung

Sau 06 tháng, cộng đồng dân cư
ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ
Thừa, tỉnh Long An có được 01
giếng nước sinh hoạt đảm bảo
vệ sinh, an toàn đạt tiêu chuẩn
quốc gia.

- 48 hộ gia
đình (100%)
được
hưởng
các dịch vụ
của dự án

- Báo cáo hoạt
động.

- Không có
quỹ đất để
xây
dựng
giếng nước.

Kết quả
1

Địa phương có 01 giếng nước
sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia, 48
hộ có nước sạch

- Hình ảnh.
- nước đạt
chuẩn

Kết quả
2:

01 giếng nước được tổ chức
quản lý chặt chẽ trực thuộc địa
phương

- Danh sách tổ
quản lý

- Biên bản bàn
giao
- giấy kiểm
nghiệm nước
Báo cáo định kỳ
06 tháng/lần

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Kế hoạch thực hiện
Tháng
Tuần

1
1

- Thành lập ban quản lý dự án.

x

- Làm giấy nhận đất do dân hiến tặng

x

- Chọn nhà thầu.

2
2

3

4

1

3
2

4

5

3

4

1

2

3

4

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

1

6
2

3

4

1

2

3

4

x

- Tiến hành thi công.
1/ Khoan giếng

x

2/ chạy bơm

x

3/ Đổ trụ, lên bồn
4/ Lắp đường ống cấp nước
5/ Lắp dồng hồ nước, đưa nước vào hộ dân
- Giám sát công trình.

x

- Xét nghiệm nước

x

- Lập tổ quản lý giếng nước.

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

- Báo cáo cho địa phương và người tài trợ.

x

x

- Bàn giao công trình cho địa phương
- Sổ sách theo dõi
- Theo dõi - giám sát dự án
- Họp đánh giá

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Phần IV – Kinh phí dự án
1.

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

217.400.000 đ

2.

Yêu cầu tài trợ từ LIN:

150.000.000 đ

3.

Cộng đồng đóng góp:

62.400.000 đ

48 hộ x 1.300.000đ/hộ
4.

Chính quyền địa phương tài trợ:

5.000.000 đ

(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ chức có thể quy đổi
giá trị các tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận
động được thành tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ dàng hơn)
5.

Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án (Có thể trình bày trực tiếp tại đây
hoặc đính kèm):
STT

Hạng mục
Khoan giếng ở độ
sau > 300m
Cây nước (giá
đở+bồn inox), ống
nước
Khảo sát, giám sát,
kiểm tra, bàn giao
Xét nghiệm nước
ổng cộng
Chi phí quản lý &
dự phòng rủi ro

Đơn vị

Đơn giá
(VNĐ)

Số lượng

Tổng cộng

LIN
tài trợ

VND

01

100.000.000 100.000.000

VND

01

95.800.000 50.000.000

VND

15.000.000

VND

1.000.000
201.800.000
5.600.000
TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ

217.400.000
150.000.000

Phần V – Khác
1.

Làm thế nào bạn biết được về vòng tài trợ nhỏ của Trung tâm LIN?

○ x Bản tin LIN NHỊP CẦU
○ x Email từ Trung tâm LIN
○ Bạn bè chuyển thông tin
○ Khác, vui lòng ghi chi tiết:
CÓ
2.

Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút Ngắn Khoảng
Cách?

x

3.

Tổ chức bạn mong muốn LIN chia sẻ thông tin này với các nhà tài trợ

x

KHÔNG

tiềm năng khác?
4.

Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất dự án của LIN?

x

