ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

Cách làm đơn đề xuất dự án
Trước khi điền Mẫu Đề Xuất Dự Án dưới đây, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ tài liệu “Hướng
dẫn điền đề xuất dự án”. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu bạn không hiểu bất kỳ điều khoản nào,
vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức 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 bằngemail
tớinkxnarrowthegap@gmail.com, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất dự án tài trợ nhỏ
- Tên Tổ Chức” trước 17 giờ chiềungày 07/11/2016. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO
MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN.
Ngày đề xuất: ______07/11/2016____________
Danh sách tài liệu gửi về:
(*: 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
Hình ảnh liên quan
Khác: Vui lòng nêu rõ
Khác: Vui lòng nêu rõ
Khác: Vui lòng nêu rõ
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X
X
X
X
X
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Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.
2.
3.
4.

Tên tổ chức:
Ngày thành lập:
Số giấy phép (nếu có):
Địa chỉ:

5.

Website của tổ chức hoặc
Trang thông tin trên
philoinhuan.org:
Người đại diện:
Vị trí/Chức danh:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:

6.
7.
8.
9.
10.

Nhóm “Vườn thuốc Nam”
Tháng 06/2014

Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh.
2007

Đường 3/2, phường Xuân
Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.

76/33 Khóm Hưng Thịnh,
phường Mỹ Thạnh, Long
Xuyên, An Giang

Võ Quốc Lập
Chủ nhiệm
01633884284
Krac2010@gmail.com

Trần Tuấn Đạt
Quản lý
0949695650

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của nhóm/ tổ chức là gì?
Vườn Thuốc Nam:
-

Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cây thuốc Nam.

-

Nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề cạn kiệt dược liệu.

-

Thực hiện trồng và chăm sóc các vườn thuốc Nam theo hướng nông nghiệp
hữu cơ, cung cấp dược liệu sạch cho cộng đồng.

Phòng thuốc Nam:

11.

-

Sản xuất và cung cấp thuốc Nam cho bệnh nhân nghèo.

-

Phân phối dược liệu thô cho những nơi có nhu cầu.

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của nhóm/ tổ chức
Nhóm Vườn thuốc Nam
-

Đã xây dựng và duy trì 3 vườn thuốc Nam với tổng diện tích 7.000 m2 từ
tháng 6/2014 đến nay.
+ 3500 m2 tại trường Đại học Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ.
+ 3500 m2 tại Cồn Khương, Ninh Kiều, Cần Thơ.

-

Cung cấp hơn 2 tấn thuốc/năm cho các tổ chức từ thiện.

-

Bảo tồn 100 loài dược liệu, phát triển hơn 20 loài dược liệu.

-

Hướng dẫn hơn 1000 bạn sinh viên tham gia chăm sóc cây thuốc Nam. Tập
huấn cho 30 sinh viên viết đề xuất và quản lý dự án.

-

Phương pháp hoạt động: nguồn nhân lực có sẵn (tình nguyện viên, sinh
viên), vận động kinh phí từ các nhà tài trợ.

Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh
-

9 năm kinh nghiệm trong hoạt động bào chế thuốc. Là một trong những
phòng thuốc lớn và hiệu quả nhất ở tỉnh An Giang. Trong một tháng có thể
bào chế lượng thuốc đủ cho 18.000 người dùng.

-

Kinh nghiệm trong chế tạo, vận hành máy móc sản xuất thuốc.

-

Quản lý, sử dụng và phân phối tối đa nguồn dược liệu có sẵn.

-

Đã xây dựng và duy trì 1 vườn thuốc Nam 3000m2 .

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ
A. Tổng quan về dự án
1.

Tên dự án:

HỆ THỐNG GIÀN PHƠI THUỐC NAM.

2.

Ngày bắt đầu:

15/10/2016

3.

Ngày kết thúc:

11/04/2017

4. Tóm tắt dự án (Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu: Vấn đề muốn thay đổi là gì? Xảy
ra ở đâu, khi nào? Ai là người hưởng lợi? Giải pháp/hoạt động dự án sẽ thực hiện và kết
quả mong đợi.)
Dự án thực hiện xây dựng 1 hệ thống phơi thuốc phù hợp với tiêu chuẩn Bộ y tế (BYT)
nhằm nâng cao hiệu quả làm thuốc, nâng cao chất lượng thuốc cho người sử dụng tại phòng
thuốc Nam của bác Đoàn Minh Ân, khóm Hưng Thịnh, p. Mỹ Thạnh, Tp. Long Xuyên, T.
An Giang. Hệ thống phơi thuốc dự kiến được thực hiện trong 3 tháng gồm hoạt động xây
dựng hệ thống phơi và theo dõi, đánh giá số lượng, chất lượng thuốc.
B. Lý do thực hiện dự án
5. Mô tả cộng đồng mà dự án hướng đến (Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi trực
tiếp và người hưởng lợi gián tiếp (gia đình của người hưởng lợi trực tiếp, người dân
sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương…Họ là ai? Số lượng? Độ
tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng đồng này không?)
Người hưởng lợi trực tiếp: 20.000 bệnh nhân mọi lứa tuổi trên khắp cả nước và đặc biệt là
bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Người hưởng lợi khác: Phòng thuốc Nam được duy trì hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng.
TNV được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thuốc nam và khả năng quản lý dự án.
Người nhà bệnh nhân được giảm gánh nặng về tài chính và tinh thần.
6. Mô tả thực trạng, vấn đề mà cộng đồng nói trên đang đối diện (Mô tả vấn đề cụ thể
mà cộng đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. Vấn đề
này gây hậu quả như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết sẽ dẫn đến
hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu cộng đồng)
Hiện nay, bệnh nhân nghèo không có điều kiên chữa trị khi mắc bệnh. Do đó, thuốc
Nam là một trong những lựa chọn cần thiết và hiệu quả.

Phòng thuốc Nam của bác Hai (Trần Tuấn Đạt), khóm Hưng Thạnh, phường Mỹ Thạnh,
Long Xuyên, An Giang là nơi cung cấp thuốc Nam cho người dân địa phương. Mỗi ngày
phòng thuốc sản xuất 6000 gói thuốc, mỗi gói sử dụng trong 3 – 4 ngày. Vậy, mỗi ngày có
trung bình 18.000 – 24.000 người dùng thuốc từ phòng thuốc Nam này. Phòng thuốc không
chỉ cung ứng cho người dân địa phương và khu vực tỉnh An Giang mà còn cung cấp cho
khắp 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 2.000 – 2.500 gói thuốc/tháng. Bên
cạnh đó, các tỉnh như Nha Trang, Quảng Trị, Thanh Hoá,…cũng đến nhận thuốc ở đây.
Nhưng trước sức ảnh hưởng rộng lớn như thế, phòng thuốc Nam này lại có nguy cơ dừng
hoạt động do thiếu hệ thống phơi và kệ chứa thuốc theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế. Đồng thời,
lượng thuốc hư hỏng ngày càng tăng trong khi thuốc an toàn, hợp vệ sinh lại giảm do thiếu
kệ phơi. Trước thực trạng này, dự án “Hệ thống giàn phơi thuốc Nam” thực hiện xây dựng
hệ thống kệ phơi thuốc nhằm đảm bảo chất lượng thuốc cung cấp đến 20.000 người mỗi
ngày. Song song đó, phòng thuốc Nam cũng được phép duy trì hoạt động phục vụ cho lợi
ích cộng đồng.
C. Mô tả dự án
7. Nêu mục tiêu của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ được tạo ra khi thực hiện thành
công dự án?)
-

Giảm lượng dược liệu bị hỏng do thời tiết thay đổi bất thường trong mùa mưa.
Giảm được nhân lực phơi và nâng cao hiệu quả phơi thuốc
Xây dựng hệ thống kệ phơi và bảo quản phù hợp với tiêu chuẩn BYT, nâng cao chất
lượng dược liệu, cung cấp thuốc sạch hợp vệ sinh cho cộng đồng, góp phần duy trì
hoạt động của phòng thuốc

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm, chỉ số cụ thể dẫn tới việc hoàn
thành mục tiêu dự án đề ra )
-

Xây dựng 1 hệ thống đường ray, 10 khung phơi thuốc và 1 kệ bảo quản thuốc phù
hợp với tiêu chuẩn của BYT trong vòng 10 ngày.
Đảm bảo số lượng và chất lượng dược liệu là 6000 gói/ngày được duy trì trong mùa
mưa.

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần thực hiện để đạt được kết quả mong đợi nêu
trên và sản phẩm/kết quả trực tiếp từ các hoạt động đó, cần ghi rõ thời gian biểu và
cung cấp thông tin về người phụ trách chính cho từng hoạt động (Khuyến khích gửi báo
cáo kết quả dự án thử nghiệm hoặc dự án tương tự trước đây)
STT

1

Hoạt động chính

Xây dựng 1 đường
ray.

Thời gian

3 ngày
(1/12/2016 –
3/12/2016)

Kết quả trực tiếp
của hoạt động
Hoàn thành đường
ray.

Nhân lực

Phòng thuốc Nam
Mỹ Thới, người dân
địa phương.

Người chịu trách
nhiệm
Bác Hai ( Trần Tuấn
Đạt)

2

Xây dựng 10 khung 7 ngày
phơi thuốc và 1 kệ
(4/12/2016 bảo quản thuốc.
10/12/2016)

Hoàn thành 10 khung
phơi và 1 kệ bảo
quản.

3

Theo dõi và đánh
giá

-

3.1

Theo dõi, đánh giá 1/12/2016tiến độ thực hiện dự 10/12/2016
án.

Điều chỉnh tiến độ
dự án theo đúng kế
hoạch.

-

Số lượng thuốc
thay đổi sau dự án.

-

Ý kiến của người
dân về chất lượng
thuốc sau dự án.

3.2

Đánh giá chất
lượng và tính thiết
thực của dự án.

11/12/201611/2/2017.

Phòng thuốc Nam
Mỹ Thới, người dân
địa phương.

Bác Hai ( Trần Tuấn
Đạt)

Nhóm Vườn thuốc
Nam

Võ Quốc Lập

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

Một người có 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án.

-

Hai người có 9 năm kinh nghiệm trong chế tạo máy móc sản xuất thuốc.

-

Tình nguyện viên có kinh nghiệm thực hiện dự án.

-

Một người có kinh nghiệm 30 năm nghiên cứu dược liệu.

11. Mô tả sự tham gia của người hưởng lợi và cộng đồng vào dự án (Người hưởng lợi và
cộng đồng tham gia vào các giai đoạn/hoạt động nào của dự án (lên kế hoạch, thực hiện,
giám sát và đánh giá). Việc tham gia được thực hiện bằng cách nào? Có bằng chứng nào
chứng minh? )
-

Người dân địa phương: hỗ trợ tài chính, nhân lực cho các hoạt động chính của dự án.

-

Phòng thuốc Nam: vận động, kêu gọi người dân quyên góp cho kinh phí dự án; tham
gia vào hoạt động chính của dự án.

-

Tình nguyện viên: vận động nguồn hỗ trợ, lên kế hoạch và theo dõi, đánh giá trong
suốt quá trình thực hiện dự án.

-

Người hưởng lợi ngoài địa phương: đóng góp tài chính cho dự án.

12. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng như thế nào để
khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết vấn đề đang đối mặt? Mô hình dự án có
thể nhân rộng hay không? Dự án có thể tiếp tục sau khi kết thúc tài trợ hay không?)
-

Hệ thống duy trì hoạt động trong thời gian 10 – 15 năm.

-

Duy trì việc sử dụng thuốc Nam cho hơn 20.000 người dân trên cả nước.

-

Có thể nhân rộng và áp dụng mô hình hệ thống phơi và bảo quản thuốc cho các

phòng thuốc Nam ở những địa phương khác.
Sau khi kết thúc tài trợ, dự án vẫn có thể tiếp tục nhờ vào sự ủng hộ và đóng góp của
người dân địa phương.

-

13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Làm thế nào để kiểm tra dự án đạt được
các mục tiêu/kết quả mong đợi đề ra? Liệt kê các thông tin/số liệu và cách thức thu
thập thông tin)
-

Theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động chính của dự án vào các ngày
1/12/2016, 3/12/2016, 7/12/2016, 10/12/2016.

-

Đánh giá kết quả dự án bằng phương pháp so sánh số lượng thuốc sản xuất
trong 1 tuần ở thời điểm trước và sau khi thực hiện dự án.

-

Đánh giá hiệu quả dự án bằng phương pháp phỏng vấn cộng đồng dùng thuốc:
chất lượng thuốc thay đổi như thế nào sau 2 tháng thực hiện dự án.

14. Đánh giá tính sáng tạo của dự án(Tính sáng tạo là đặc tính mới và phải có ích để
đạt được kết quả mong đợi, so với một giải pháp tương tự, giải pháp đề xuất phải có lợi
hơn, tiến bộ hơn cái trước.)
-

Giảm sức lao động trong khâu phơi thuốc.

-

Chất lượng thuốc nâng cao nhiều lần so với trước nếu dự án được thực thi.

-

Đảm bảo được an toàn vệ sinh thuốc theo quy định của bộ y tế.

-

So với phương pháp sấy khô bằng điện/củi, hệ thống phơi thuốc có các ưu điểm:
+ Đảm bảo chất lượng dược liệu.
+ Sử dụng năng lượng tự nhiên sẵn có, thân thiện với môi trường.
+ Tiết kiệm chi phí thực hiện dự án và các chi phí phát sinh sau này.
+ Tuổi thọ bền vững hơn.

D – Kinh phí dự án
15.

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

73.900.000 VNĐ

16.

Yêu cầu tài trợ từ chương trình:

50.000.000 VNĐ

17.

Tổ chức bạn đóng góp:

18.

Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:
-

Công lao động tự vận động: 12.000.000
VNĐ

-

Địa phương đóng góp: 11.900.000 VNĐ

(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)
Trong bảng dưới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án

19.

STT

Hạng mục

Đơn vị

Đơn giá
(VNĐ)

Số lượng

Tổng cộng

LIN
tài
trợ

1

Bạc đạn

Cái

42.000

10

420.000

2

Bạc đạn 203

Cái

20.000

40

800.000

3
4

khối
phần

100.000
20.000

2
100

200.000
2.000.000

lượt

200.000

4

800.000

7

Cát
Chi phí ăn uống cho
nhân lực lao động
Chi phí khảo sát thực
trạng phòng thuốc
Đá (1x2)

khối

320.000

1

320.000

8

Dây xích 50

hộp

135.000

3

405.000

9

Lưới inox

200.000

120

24.000.000

10

Mái che

mét
vuông
Mét

60.000

48

2.880.000

11

Công lao động

200.000

50

10.000.000

12

Ống tiếp 42

ngày
công
Cây

220.000

5

1.100.000

13

Que hàn

hộp

100.000

18

1.800.000

14

Răng đĩa

Cái

50.000

8

400.000

15

Sắt 2x4

Cây

121.000

40

4.840.000

4.840.000

16

Sắt 4x8

Cây

222.000

30

6.660.000

6.660.000

17

Trục đây di động

Cái

250.000

1

250.000

18

V3 kẽm

Cây

91.000

15

1.365.000

19

V6 Kẽm

Cây

430.000

32

13.760.000

20

Xi măng

Bao

70.000

10

700.000

21

Chi phí theo dõi, đánh
giá.

lượt

200.000

6

1.200.000

6

24.000.000

740.000

13.760.000

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 73.900.000
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ 50.000.000

Phần III – Khác
1.

Làm thế nào bạn biết được về chương trình tài trợ nhỏ này?

Bản tin hàng tháng của
iSEE/LIN
Email từ iSEE/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 hay Vietnam Next?

3.

Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin này với
các nhà tài trợ tiềm năng khác?

X

4.

Bạn đã đọc hướng dẫn đề xuất dự án của Ban tổ chức??

X

KHÔNG
X

