Ngày: 27/06/2014

Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ
Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham gia
tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình nguyện
viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp trong báo
cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng như ý
kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ hẹn,
chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ sau.
Phần A: Thông tin chung
Đơn vị nhận tài trợ : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ICS (gọi tắt là ICS)
Chương trình/Hoạt động: Nâng cao năng lực tài chính
Số tiền tài trợ 30,000,000 VNĐ Thời gian từ 13/01/2014
Phần B: Các hoạt động

(ngày bắt đầu nhận tài trợ)

đến

30/06/2014

(ngày kết thúc)

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những thay
đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức tiếp
cận…).
1.
2.

HOẠT ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI)
Mua 02 bản quyền phần mềm quản lý tài chính Quickbooks cho
ICS

THAY ĐỔI (NẾU CÓ)

Tập huấn kỹ năng và hỗ trợ sử dụng phần mềm từ ngày mua đến
hết 30/6/2014.

3.
4.
(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)
Phần C: Kết quả
Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của
tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới.
1.

KẾT QUẢ DỰ KIẾN
ICS có 02 user phần mềm Quickbook.

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ
-

2.

Nhân viên chuyên trách của ICS có đầy đủ kỹ
năng để vận hành 02 phần mềm theo đúng
nguyên tắc tài chính.

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết)

-

Tìm hiểu các báo giá và phân tích báo giá từ nhà
cung cấp.
Chọn nhà phân phối và cài đặt các bản quyền user
và máy tính của nhân viên chuyên trách.
Chuyên gia tư vấn hỗ trợ sử dụng, tìm hiểu và
khắc phục các lỗi trong quá trình sử dụng.
Nhân viên chuyên trách tiếp tục học hỏi các kỹ
năng để vận hành hệ hống có hiệu quả nhất và
theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết)

Phần D: Tác động
1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang
điểm từ 1 đến 5 sau đây:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)
Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay
đổi)
Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)
Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra) √
Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi

2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, sự thay đổi nào là đáng kể nhất ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án
này? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã
giải quyết được)
-

ICS có được 1 hệ thống quản lý tài chính tốt, có thể kết xuất được báo cáo tài chính cho các dự án một
cách nhanh chóng.
Hệ thống Quickbooks giúp cho việc hạch toán thu - chi nhanh, chính xác và dễ dàng phát hiện các sai
sót khi cần thiết.
Hệ thống Quickbooks sẽ giúp ích cho ICS trong việc kiểm toán vào cuối năm nay: hệ thống các tài
khoản rõ ràng, lưu trữ hồ sơ theo hệ thống Quickbooks sẽ giúp dễ dàng tìm các chứng từ khi cần thiết.

Phần E: Tài chánh
Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc
hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi.
Chi tiêu từ dự án

1
2

Mục chi tiêu ngân sách
Mua phần mềm
Quickbooks
Setup và tập huấn kỹ
năng sử dụng

Tổng kinh
phí ngân sách
22.000.000
VNĐ
8.000.000
VNĐ

Tổng cộng: 30.000.000
VNĐ
Thu nhập từ dự án
a.
b.
c.

Các khoản
chi thực tế
cộng dồn
22.000.000
VNĐ
8.022.000
VNĐ

Cân đối còn
tồn (hay chi
nhiều hơn)
0

30.022.000
VNĐ

-22.000
VNĐ

Nguồn thu nhập
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

- 22.000
VNĐ

Giải thích
(nếu khác biệt kinh phí lớn
hơn 10%)
Phí ngân hàng chuyển tiền
thanh toán cho tư vấn và nộp
PIT vào ngân sách nhà nước.

Số tiền
30.000.000
VNĐ
10.194.000
VNĐ
22.000 VNĐ

Đóng góp từ tổ chức iSEE (Chi phí ăn, ở, đi lại cho chuyên gia tư vấn từ
Hà Nội vào tập huấn cho nhân viên ICS)
Các nguồn khác:
- ICS: 22.000VNĐ (Phí ngân hàng).
Tổng cộng: 40.216.000
VNĐ

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
- Sự hỗ trợ của Trung tâm LIN là phần đóng góp lớn nhất cho dự án này, góp phần giúp cho dự án thành
công như mong đợi của ICS.
3(a). Cơ quan bạn có thêm nguồn hỗ trợ ngân sách nào mà kết quả là do việc nhận được tài trợ từ Trung
tâm LIN không?

Có

√ Không

Phần F: Kế hoạch tới

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?
Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?

√ Có
Có

Không

√ Không

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc)
Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia
chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu
liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án).
1. Mẫu kết quả công việc: Hình ảnh phần mềm Quickbooks

2.
-

Các thành viên tham gia chương trình:
Trần Phương Thảo.Ms: Kế toán trưởng ICS – Người thực hiện chương trình: 0937.231.679
Uông Thị Ngọc Thuỷ.Ms: Chuyên gia tư vấn và hỗ trợ sử dụng phần mềm: 0936.077.336
Trần Khắc Tùng.Mr: Giám đốc ICS – Giám sát chương trình: 0913.037.525

