
    

 

  

 

 

  
 

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 
bằng email tới nkxnarrowthegap@gmail.com, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề 
xuất dự án tài trợ nhỏ - Tên Tổ Chức” trước 17 giờ chiều ngày 07/11/2016. 
VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN. 
 
Ngày đề xuất: 2/11/2016__________________ 
 
Danh sách tài liệu gửi về:  

(*: tài liệu bắt buộc) 

Tài liệu (x) 

*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  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phần I – Thông tin tổ chức của bạn  
 

1. Tên tổ chức: Trung Tâm Nghiên Cứu Tư Vấn CTXH & 
PTCĐ (SDRC) 

2. Ngày thành lập: 22/11/2001 

3. Số giấy phép (nếu có): 76/ĐK-KHCN 

4. Địa chỉ: 273/51 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM 

5. Website của tổ chức 
hoặc Trang thông tin 
trên philoinhuan.org: 

http://www.sdrc.com.vn/ 

6. Người đại diện Phan Thị Mỹ Nhung  

7. Vị trí/Chức danh: Phó Giám đốc 

8. Số điện thoại: 0913424177 

9. Địa chỉ email: Nhungpp2003@yahoo.ca 
 
 

10. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của nhóm/ tổ chức là gì? 

 Mục tiêu: Góp phần phát triển xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội 
tại Việt Nam thông  
qua: 

 Vận dụng các kiến thức và kỹ  năng chuyên môn về  CTXH và 
PTCĐ vào nghiên cứu,  
tập huấn, giảng dạy và tư vấn. 

 Thực hiện các dự án CTXH và PTCĐ. 
 Nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ  chức đang hoạt động trong 

các dự  án phát triển và  

giải quyết vấn đề xã hội. 

11. 

 

 

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của nhóm/ tổ chức: 
Các lĩnh vực hoạt động của tổ chức 

 Nghiên cứu, giám sát và lượng giá: Trung tâm nhận thực hiện 
các nghiên cứu, tổ chức  

http://www.philoinhuan.org/
mailto:Nhungpp2003@yahoo.ca


 

 

hệ  thống giám sát, lượng giá và tư vấn cho các chương trình, dự  án 
phát triển (trong  
lĩnh vực kinh tế, xã hội, sức khỏe) theo phương thức cùng tham gia.  

 Tập huấn: Trong hơn 20 năm hoạt động, SDRC đã cung cấp 
hàng ngàn khóa tập huấn ngắn hạn về các chủ  đề  công tác xã hội 
và phát triển cộng đồng cho nhiều đối tác, gồm phi chính phủ  nước 
ngoài, phi chính phủ  Việt Nam, tổ  chức đoàn thể, hội nghề  nghiệp 
và tham gia tư vấn, giảng dạy tại các trường đại học. Trung tâm 
chuyên đào tạo các khóa ngắn hạn về các chủ đề sau: Công tác  xã 
hội cá nhân; Công tác xã hội nhóm; Các chủ đề  liên quan đến trẻ em 
(Quyền trẻ em, Sự tham gia của trẻ em trong truyền thông giáo 
dục…); Truyền thông giáo dục; Truyền thông thay đổi hành vi; Lãnh 
đạo; Phát triển cộng đồng; Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực cộng 

đồng (ABCD); Phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu có sự tham  
gia; PRA 

 Dự án:  
Các chương trình dự án tổ chức đã thực hiện năm trong 5 gần 

đây:   
1. Dự án “Thúc đẩy ngành CTXH phát triển bền vững ở Việt 

Nam” . Giai đoạn (2010 – 2013)  tài trợ bởi Tổ chức Bánh 
mì Thế giới (BFDW)  

2. Dự án “Nâng cao năng lực cho NVXH cơ sở ở Tp.HCM” .  
Giai đoạn (2011 – 2014)  tài trợ bởi Tổ chức Gia đình và 
cộng đồng quốc tế (CFSI)  

3. Dự án “ Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho người lao động nhập cư 
ở 

TP.HCM”. Giai đoạn (2013 – 2014) tài trợ bởi Quỹ Châu Á 
(TAF)  

4. Dự án “Cải thiện cuộc sống người khuyết tật tại Biên Hòa”  
Giai đoạn (2009 – 2013) Tài trợ bởi Ford Foundation (FORD)  

 

 

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ  

A. Tổng quan về dự án 

1. Tên dự án: XÂY DỰNG CỐNG THOÁT NƯỚC  TẠI TỔ 
44,45  KHU PHỐ 6, P15, Q. GÒ VẤP 

2. Ngày bắt đầu: 01/03/2017 

3. Ngày kết thúc: 01/05/2017 



 

 

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.)  

Khu phố 6 là một trong 8 khu phố của Phường 15, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh. Mặc dù là khu vực đô thị nhưng đây là vùng ven so với Trung tâm TP. 

Hồ Chí Minh và vẫn còn hoạt động nông nghiệp. Trong khu phố 6 thì hầu hết 

các tổ dân phố đều có cống thoát nước hoàn thiện nhưng chỉ có hai tổ 44, 45 

thì chưa có hệ thống cống thoát nước. Vì vậy người dân ở đây phải tự xây 

dựng đường cống phụ tự phát hoặc đường mương sau nhà. Việc hình thành 

đường cống phụ tự phát được người dân xây dựng từ trước năm 1954. Từ đó 

đến nay người dân tổ 44, 45 vẫn phải sử dụng đường cống phụ tự phát đã 

xuống cấp này.  

Do tính chất tự phát và sử dụng qua nhiều năm nên tình trạng cống đã bị 

xuống cấp trầm trọng, gây nghẹt cống thường xuyên. Nhiều hộ dân phải 

khắc phục tình trạng đó bằng nhiều cách đơn giản như nạo vét cống, vớt rác 

thường xuyên để đường cống được thông thoáng. Đây là giải pháp mang tính 

chất ngắn hạn và không bền vững. Việc không có cống thoát nước hoàn thiện 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và môi 

trường sống xung quanh. Từ đó về lâu dài sẽ tác động không nhỏ đến sức 

khỏe của họ và môi trường sống 

Khi dự án xây dựng cống thoát nước được thực hiện thì không chỉ có 35 hộ 

gia đình thuộc tổ dân phố 44 và 45 được hưởng lợi trực tiếp mà còn có các 

hộ dân thuộc tổ dân số 46, những người dân không thuộc 3 tổ dân phố 

nhưng thường xuyên phải làm việc ở xung quanh 3 tổ này và đây là con 

đường họ thường hay di chuyển để đến nhà thờ, chợ … đều được hưởng lợi 

gián tiếp từ dự án này. 

Vì vậy vấn đề cấp thiết bây giờ là xây dựng hệ thống cấp thoát nước hoàn 

thiện để đảm bảo đời sống lâu dài và bền vững của người dân . 



 

 

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?) 

 
Trong 35 hộ hưởng lợi trực tiếp có 12 hộ gia đình thuộc tổ 44 và 23 hộ gia 

đình thuộc tổ 45, khu phố 6, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM. Tuy nhiên trong 
quá trình khảo sát thực địa 35 hộ này thì 6 hộ gia đình thường xuyên vắng nhà 
nên không thể thu thập thông tin. Như vậy nhóm khảo sát được 29/35 hộ.  

Trong 29 hộ gia đình tham gia khảo sát có 14 nam và 15 nữ. Năm sinh của 

người dân tham gia khảo sát dao động từ năm 1924-1974. Nghề nghiệp chủ yếu 
của họ là nghề tự do và hưu trí. Những hộ gia đình tham gia khảo sát sống ở đây 
từ năm 1954 là nhiều nhất. Những năm khác ngoài năm 1954 thì có khoảng 1-3 hộ 
chuyển đến. Như vậy cho thấy đa phần người dân sống ở đây từ rất lâu đồng 
nghĩa với việc họ phải chịu những ảnh hưởng của chuyện không có cống thoát 
nước hoàn thiện là rất lớn.  

Những hộ tham gia khảo sát có mức thu nhập trung bình từ 5-10 triệu/tháng 
là nhiều nhất (13/29 hộ). Tuy nhiên số hộ có thu nhập dưới 5 triệu (11/29 hộ). 
Điều đó cho thấy rằng thu nhập của người dân ở đây còn chưa cao để có thể tự 
đóng góp tiền xây dựng làm cống nếu không có sự hỗ trợ khác từ bên ngoài. Nếu 
như có một nguồn hỗ trợ tài chính thì đó là một nguồn lực thúc đẩy để họ có thể 
xây dựng hệ thống cống thoát nước hoàn thiện. 
 

Trung tâm SDRC không thuộc cộng đồng, nhưng SDRC đã có một thời gian 
dài cùng hợp tác với phường 15 và làm nhiều dự án nên có mối quan hệ mật thiết 
với cộng đồng này. 

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) 

Đa số các hộ gia đình đã từng bị ngập hoặc nghẹt cống do sử dụng cống tự 

phát / đường mương, khi gặp sự cố các hộ dân cùng nhau góp tiền để thuê 

người nạo vét cống. Người dân ở đây rất muốn xây dựng một hệ thống cống 

thoát nước theo quy hoạch nhưng có một số khó khăn như không có động 

lực thúc đẩy như là một tổ chức, một dự án đứng đầu và do số tiền để xây 



 

 

dựng một hệ thống cống chiếm quá nhiều kinh phí, nên người dân khó thực 

hiện được mong muốn của mình. 

Việc không có đừơng cống thóat nước nên một số gia đình đã thải trực tiếp 

nước thải từ nhà vệ sinh ra đường cống tự phát/ đường mương nên đã gây 

ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh như gây ra mùi hôi, nước ứ 

đọng, ngập nước, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Từ đó, gây ảnh 

hưởng trầm trọng đến sức khoẻ của các hộ gia đình. Nhiều hộ dân đã nêu lên 

bức xúc của mình, một hộ dân tổ 45 cho hay: “ Tối đến là không có ngủ được 

vì mùi hôi thối bốc lên từ cái cống tự phát”, bác cũng kể: “ bếp nhà tôi xây 

bên cạnh cái cống đó, đang nấu cơm thấy cái chất thải rắn nổi lên như vậy 

sao mà tôi chịu nổi”. 

Người dân cho biết thêm, việc không có cống thóat nước cũng gây ảnh 

hưởng đến tình cảm hàng xóm láng giềng với nhau khi có một số hộ gia đình 

thải nước giặt quần áo, rửa xe, rửa sàn ... trực tiếp ra đường. Vì thế gây ra 

tình trạng nước ứ đọng làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của mọi 

người xung quanh. Một hộ dân tổ 44 bức xúc: “Có mấy hộ xả nước nước giặt 

quần áo, nước rửa xe rồi thì nước tắm rửa cho chó mèo ra ngoài đường, gặp 

mùa nắng những thứ nước đó càng trở nên bốc mùi. Hàng xóm như tôi nhắc 

nhở rồi lại bị nói là bác lo chuyện không đâu, nên từ đó gây mất tình cảm 

hàng xóm”.  

Hộ dân tổ 46 bị ảnh hưởng gián tiếp cho biết: “ Ở trên cứ thải xuống như 

vậy, ở dưới chúng tôi chịu hết thảy, tổ 46 chúng tôi chủ yếu là bán hàng rồi 

thì trước quán có những vũng nước hôi thối như vậy, xe chạy qua bắn tung 

lên người khách đang ngồi”. 



 

 

       

Ống thoát nước từ 1 nhà bếp của người        Cống tự phát của tổ 45 
 dân thải ra đường cống tự phát 

 

Các hình ảnh liên quan khác: 

 



 

 

   

  
 



 

 

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?) 

1. Mục tiêu lâu dài:  

- Cải thiện đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân. 

- Cải thiện tình cảm giữa hàng xóm láng giềng với nhau. 

2. Mục tiêu trước mắt: 

- Hoàn thiện hệ thống thoát nước để không còn tình trạng nghẹt cống, mùi 

hôi, nước ứ đọng. 

 
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 ) 

- Người dân thuộc tổ 44 và 45 khu phố 6, phường 15, Q. Gò Vấp được sử 
dụng hệ thống thoát nước hoàn thiện, không còn mùi hôi và nước ứ đọng. 
 

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 
Hoạt động 

chính 
Thời gian Kết quả trực tiếp của hoạt động 

1 Họp dân bàn về 
kế hoạch làm 
cống. 

26/12-31/12/2016 -Thống nhất ý kiến, góp ý của người 
dân về việc xây dựng cống. 
-Bầu chọn ra ban giám sát và ban vận 
động. 

2 Tìm kiếm nhà 
thầu và xây 
dựng 

19/12-31/12/2016 Chọn được nhà thầu xây dựng có số 
kinh phí xây dựng hợp lý. 

3 Nhờ cán bộ xây 
dựng cơ bản của 
phòng quản lý 
MT của UBND 
phường 15 xem 
và góp ý bản vẽ 
thiết kế và kinh 

1/1-8/1/2017 Có giấy phép xây dựng 



 

 

phí từ đó cấp 
giấy phép xây 
dựng.  

4 
Họp dân bàn 
phương án , xây 
dựng nhóm giám 
sát và chọn nhà 
thầu. Xác định 
thời gian thu tiền  

1/1- 8/1/2017 
-Thống nhất thời gian khởi công,  
-Hình thức đóng tiền và thời gian thu 
tiền. 

5 
Thu tiền làm  
cống đợt 1 16/1-26/1/2017 

Có kinh phí để xây dựng. 

6 Làm cống 13/2-27/2/2017 Hoạt động xây dựng cống. 

7 Thu tiền làm 

cống đợt 2 (dành 
cho những hộ 
chưa đóng hết 
tiền xây dựng 
trng đợt 1) 

16/3-23/3/2017 Có đủ kinh phí để xây dựng cống. 

8 Giám sát thực 
hiện 

16/2-27/2/2017 -Kiểm tra kỹ thuật. 
-Đốc thúc công trình xây dựng đúng 
tiến độ của dự án. 

9 Hoàn công  27/2/2017 Hoàn thành công trình xây dựng. 

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

Phan Thị Mỹ Nhung  

 Chức vụ: Phó giám đốc TT Nghiên Cứu –Tư Vấn CTXH & PTCĐ 
(SDRC);  

 Chuyên môn: cử nhân CTXH 

 Kinh nghiệm: Kiểm huấn viên của trường Đại học Mở Tp.HCM; Trưởng 
Trung tâm thực tập CTXH & PTCĐ tại Phương 15, GV (2011 – 2013); 
Điều phối dự án “Thúc đẩy và bảo vệ Quyền lợi của người lao động 
đến từ địa phương khác tại Tp.HCM”. 

Ông Mai Thành Lưu 

 Chức vụ: Cán bộ địa chính xây dựng của Phường 15, Gò Vấp 

 Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

 Kinh nghiệm: tham gia vào một số dự án xây dựng tại địa phương 



 

 

Ông Trịnh Khắc Thanh 

 Chức vụ: Tổ trưởng tổ 44, khu phố 6, phường 15, quận Gò Vấp. 

 Chuyên môn: hóa học công nghiệp, sản xuất gỗ mỹ nghệ. 

 Kinh nghiệm: tham gia vào một số dự án làm cống tại khu phố 6, 
phừng 15, quận Gò Vấp; xây dựng công trình nhà ở gia đình. 

Ông Nguyễn Văn Chay 

 Chức vụ: Tổ trường tổ 45, khu phố 6, phường 15, quận Gò Vấp.  

 Chuyên môn: Quản lý giám sát các công trình xây dựng. 

 Kinh nghiệm: tham gia xây dựng và sửa chữa các công trình xây dựng 
như đường cống phụ, mương thoát nước, xây nhà trọ, giám sát công 
trình nhà cho con cháu  

Ông Hà Văn Tâm 

 Chức vụ: Bí thư chi bộ KP 5 kiêm Trưởng khu phố 5, phường 15, quận 
Gò Vấp.  

- Nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Mỹ Á. 

 Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.   

 Kinh nghiệm: thiết kế các bản vẽ xây dựng cầu đường; cống thoát 
nước, tham gia vào các dự án xây dựng cống tại khu phố 5 Phường 15, 
Gò Vấp. 

 
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? ) 

  Trong quá trình khảo sát ban đầu có sự hỗ trợ của bác Tổ trưởng tổ dân 

phố 44, 45 

Trong quá trình thiết kế bản vẽ và xây dựng dự trù kinh phí có sự hỗ trợ và 

tham gia từ trưởng khu phố 5, các bác Tổ trưởng tổ dân phố 44, 45 

Trong quá trình xậy dựng cống người dân tham gia vào việc giám sát công 



 

 

trình. Ngoài góp sức lao động, người dân còn có thể đóng góp lương thực 

thực phẩm, vật liệu xây dựng,… 

Với sự tài trợ từ dự án của LIN đã trở thành một động lực thúc đẩy to lớn cho 

người dân tổ 44 và 45 xây dựng cống thoát nước. 

Cộng đồng không chỉ xin tài trợ từ LIN mà còn được hỗ trợ từ các mạnh 

thường quân là một số hộ dân thuộc tổ 44 và 45, cùng với các công ty vừa và 

nhỏ đang hoạt động ở trong cũng như gần tổ 44 và 45. 

Mỗi hộ dân sẽ tự chi trả số tiền làm đường ống dẫn nước thải từ trong nhà ra 

cống thoát nước. 

 
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?)  

Khi dự án xây dựng cống được thực hiện thì người dân của tổ 44 và 45 sẽ có 

đường cống thóat nước theo quy hoạch, sẽ không còn tình trạng nghẹt cống 

và ngập nước. Từ đó, môi trường sống xung quanh được cải thiện, đời sống 

sức khoẻ cộng đồng được nâng cao và tình cảm hàng xóm láng giềng gắn bó 

đòan kết hơn.  

Người dân tổ 44 và 45 xây dựng cống thoát nước để đảm bảo tính bền vững 

lâu dài đó là tạo nên một khu phố mỹ quan, tạo nên điều kiện sống cũng như 

điều kiện phát triển kinh tế của người dân được phát triển. 

 
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 
các thức thu thập thông tin)  
 

- Kế hoạch giám sát dựa trên kế hoạch thực hiện, Sau khi họp với người 
dân và thống nhất bình chọn tổ giám sát tại cộng đồng gồm 3 người có 
năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong việc xây dựng các cơ sở hạ tầng. 



 

 

- Sau khi có bảng vẽ cuối cùng, sẽ tập huấn cho nhóm giám sát các thông 
số kỹ thuật theo bảng vẽ 

- Báo cáo giám sát sẽ được gởi 3 ngày/ lần cho cán bộ địa chính xây dựng 
Phường 15 

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.) 
 
Tận dụng kiến thức của nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp ngành CTXH thuộc 
trường Đại Học Mở Tp. HCM về thực tập tại địa phương, các bạn có cơ hội sử 
dụng những kiến thức của mình trong vai trò tác viên phát triển cộng đồng, 
cùng người dân thảo luận để nhận ra nhu cầu và sử dụng những nguồn tài 
nguyên tại cộng đồng để lên kế hoạch và giải quyết các vấn đề của cộng đồng. 
 
 

D – Kinh phí dự án 

15. Tổng kinh phí dự án (VNĐ): 186.287.000 

16. Yêu cầu tài trợ từ chương trình: 50.000.000 

17. Tổ chức bạn đóng góp (người dân đóng 
góp): 

126.287.000 

18. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác: 10.000.000 

 
(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) 

19.  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): 

 

ST
T 

Hạng mục Đơn vị Đơn giá 
(VNĐ) 

Số 
lượng 

Thành tiền Quỹ 
tài trợ 

1 Hỗ trợ người 
quản lý dự án  

Người 50 000 8x14 5.600. 000  

2 Nước uống cho 
thợ xây dựng 

Thùng 10 000 2x14 280.000  

3 Nước uống cho 
buổi họp tổ 
dân phố 

Chai 5000 43x2 430. 000  

4 In ấn bản vẽ 
và nội dung 
xây dựng cống 

Bộ 7000 43 301. 000  

5 Văn phòng Bộ  15000 10 150. 000  



 

 

phẩm  

6 Bồi dưỡng cho 
thợ xây dựng 

   1. 000. 000  

7 Tổng chi phí 
xây dựng cống  
(* đính kèm) 

   176. 526. 
000 

 

8 Chi phí phát 
sinh ngoài 
dự kiến 

   2. 000. 000  

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 186. 287. 
000 

TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU 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 KHÔN
G 

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? 

  

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

  

 


