CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN TÀI TRỢ
Kính gửi: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng LIN
Tôi tên: Trần Minh Tuấn – Trưởng dự án SOSUB.ORG
Địa chỉ: S25 – CirCO co-working place, Tầng 1, Tòa nhà H3
Số 384 Hoàng Diệu, Quận 4, TpHCM
Số điện thoại: 01687 569 068
Thay mặt dự án SOSUB.ORG, xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng tiền trong “LIN - Grant
Agreement - 2016.04.NTG” do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng LIN tài trợ cho việc thực
hiện dự án SOSUB.ORG đến ngày 01.06.2016.
Nhờ sự tiết kiệm trong quá trình thực hiện với rất nhiều hạng mục được thay thế bằng giải pháp
khác không tốn chi phí, hoặc tìm được doanh nghiệp tài trợ trong quá trình thực hiện nên đến cuối
chương trình đã còn dư lại 10.907.200đ (bằng chữ: Mười triệu chín trăm lẻ bảy nghìn hai trăm đồng).
SOSUB.ORG luôn trân trọng nguồn lực hỗ trợ từ LIN và cộng đồng, điều đó đã phần nào thể
hiện qua việc chúng tôi đã sử dụng vô cùng tiết kiệm số tiền được tài trợ. Và để tận dụng tốt hơn nữa
nguồn lực sẵn có, chúng tôi mong muốn chuyển đổi để sử dụng nguồn ngân sách còn lại để lập một kênh
cho LIN trên SOSUB.ORG với 40 video dành cho những người muốn tạo ra thay đổi trong xã hội.
Mục tiêu: 40 video này là tập hợp những bài học, những chia sẻ về kinh nghiệm, tầm nhìn, và
những trường hợp điển hình trên thế giới về cách hoạt động xã hội dân sự. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho
tất cả những ai mong muốn tạo ra thay đổi cho thế giới trong mảng hoạt động dân sự (Danh sách video
có đính kèm ở phần phụ lục).
Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn ngân sách này một cách minh bạch và hiệu quả nhất, để
mang đến giá trị lớn nhất cho cộng đồng và xã hội.
Trân trọng cảm ơn!
Ngày 23 tháng 03 năm 2017
Người viết đơn

Trần Minh Tuấn

