ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
Cách làm đơn đề xuất dự án
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 - Tên Tổ
Chức” trƣớc 17h00 ngày 08/11/2017. VUI LÒNG GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA
TỔ CHỨC BẠN.
Ngày đề xuất:

08/11/2017

(*: 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
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Phần I – Thông tin tổ chức của bạn
1.

Tên tổ chức:

Nhóm Từ Thiện Dòng Họ Vũ-Võ Phương Nam
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2.

Năm thành lập:

2013

3.

Địa chỉ:

47/2/17i Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh

4.

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

http://www.philoinhuan.org/to-chuc/nhom-tu-thien-dong-ho-vu-vophuong-nam
https://www.facebook.com/TuthienVuVoPhuongNam

5.

Người đại diện:

Vũ Thị Hồng Phúc

6.

Vị trí/Chức danh:

Chủ nhiệm nhóm

7.

Số điện thoại:

0903 161 684

8.

Địa chỉ email:

tuthienvuvophuongnam@gmail.com

9.

Nhiệm vụ/ Mục tiêu của tổ chức là gì?
. Xây dựng chuỗi cầu bê tông bắc qua sông hoặc kênh ở những vùng dân cư nghèo không có khả
năng tài chính để xây cầu.
. Kêu gọi sự hợp tác và đóng góp của các cá nhân, đoàn thể, và tổ chức cùng tham gia dự án xây
dựng cầu.

10.

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của tổ chức liên quan đến dự án đề xuất?
1. Nhóm và đoàn từ thiện Chuỗi Cầu Gieo Duyên hoàn thành xong việc xây dựng 4 cây cầu ở 2
địa phương khác nhau. Chi tiết như sau:
 Ngày 17 tháng 08 năm 2017 khánh thành cây cầu đầu tiên gọi là “Kênh Tân Thành” ở
xã Tân Phước, H.Tân Hồng, T.Đồng Tháp.
 Ngày 05/11/2017 khánh thành 3 cây cầu mang tên: “Cầu Kênh Ngã Hậu”, “Cầu Kênh
Giữa”, và “Cầu Đường Dal T3” ở ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
2. Ngày 25/09/2017 khởi công 2 cây cầu mang tên: “Cầu Hòa An A”, “Hòa An B” ở P.Thới Hòa,
Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

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

CHUỖU CẦU GIEO DUYÊN - CẦU TÂN HIỆP

2. Ngày bắt đầu:

05/12/2017

3. Ngày kết thúc:

25/1/2018

4.

Xây dựng cầu bê tông nông thôn dài 35m, rộng 2m, tải trọng
2 tấn tại tuyến kênh Bờ Kè, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hưng, huyện
Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Địa bàn thực hiện dự án:
5. Tóm tắt dự án (Vui lòng tóm tắt ý chính

cho mỗi chấm đầu dòng bên dưới)
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Cộng đồng mà dự án hướng đến:
Thách thức mà cộng đồng này đang
gặp phải:

. Chủ yếu 40 hộ dân nghèo sinh sống ở địa Cbàn thực hiện dự
án và những hộ dân khác ở vùng lân cận.
T
. Thực tế đau lòng nhất mà cộng đồng này đang gánh chịu là
học sinh gặp nhiều trở ngại và nguy hiểm khi đến trường và
về nhà.
. Người dân khó khăn trong việc đi lại dẫn đến sự kiếm sống
bị hạn chế nhiều.
. Kinh tế và xã hội trong khu vực này phát triển kém.
. Nhận được rất ít sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương vì
ngay văn phòng UBND cũng rất khiêm tốn.





Hoạt động chính mà dự án sẽ thực
hiện nhằm góp phần thay đổi thách
thức trên:
Kết quả mong đợi từ các hoạt động
chính này:

. Xây dựng cầu bê tông dài 35 mét, ngang 2H mét và có tải
trọng 2 tấn.

K
. Tạo ra sự thuận tiện lưu thông cho bà con và đặc biệt là học
sinh.
. Mang đến sự an toàn đi lại cho người dân, nhất là trẻ em.
. Giúp phát triển kinh tế xã hội.

B. Lý do thực hiện dự án (Phần này giải thích chi tiết cho phần tóm tắt phía trên)
6. 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?)
Cộng đồng mà dự án hướng đến sinh sống tại tuyến kênh Bờ Kè, ấp Tân Hiệp, xã Tân Hưng, huyện Cái
Nước, tỉnh Cà Mau.
6.1. Số hộ dân hưởng lợi trực tiếp là 40 gia đình bao gồm:
. Số dân: khoảng 200 người
. Số người trong độ tuổi lao động: 100 người
. Số học sinh: khoảng 50 em

6.2. Số người hưởng lợi gián tiếp: hơn 1000 người
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6.3. Tổ chức của chúng tôi không thuộc về cộng đồng này.

7. Mô tả vấn đề/thách thức mà cộng đồng nói trên đang đối diện (Mô tả thách thức cụ thể mà cộng

đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến thách thức này. Thách thức 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)
7.1. Khó khăn lớn nhất mà người dân nơi đây đang đối mặt là việc lưu thông an toàn vì những lý do sau:
- Sông nước chằng chịt đan xen vào những nhà cửa của những hộ dân này, suốt tuyến kênh dài hơn 3km
ngăn cách ấp Tân Hiệp và điểm trường không có cầu nào bắc qua kênh trên địa bàn này, chỉ duy nhất 1 cầu
bê tông ngay tại điểm trường.
- Có một số cây cầu khỉ là cầu bắc qua kênh bằng thân cây chỉ vừa một bàn chân đứng lên và thân cây làm
thành cầu để tay bám vào. Mấy cây cầu này có tuổi thọ khá cao nên khả năng lọt sông khi đi qua những cây
cầu này rất lớn vì cầu có thể gãy bất cứ lúc nào và mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên khi trời mưa hoặc lũ.
- Có một số "phà" do người dân tự chế ra. Những cái phà này được làm từ các tấm xốp có diện tích khoảng
2 mét vuông được đặt trên tấm gỗ và hệ thống dây để kéo đưa người qua lại trên kênh. Khả năng rớt xuống
nước khi đứng trên phà như thế này khá cao vì diện tích tấm xốp nhỏ và hệ thống dây kéo không chắc chắn,
khi trời mưa lũ còn tệ hại hơn nữa.
- Đường xá ở đây thực chất là lối đường mòn xuyên cây cỏ do mọi người đi lại nhiều tạo ra. Những lối
đường mòn nhứ thế cực kì trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại nhất là khi gặp mưa hoặc lũ.
7.2. Bà con ở đây nhận được rất ít sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương vì nơi đây thuộc xã nghèo nhất ở tỉnh
Cà Mau.
7.3. Địa bàn này ở nơi xa xôi và hẻo lãnh nên ít tổ chức phi lợi nhuận nào biết đến để hỗ trợ hay giúp đỡ.
7.4. Từ sự lưu thông khó khăn dẫn đến cộng đồng nơi đây phát triển kém về mặt kinh tế và xã hội.
7.5. Thực trạng đau lòng nhất là hiểm nguy luôn rình rập các em học sinh vì mỗi ngày 2 lần phải đi qua
những cây cầu khỉ, "phà" tự chế hoặc đường mòn trơn trượt như trên để đến trường.
7.6. Việc mưu sinh của bà con cũng gặp trợ ngại đáng kể.

C. Mô tả dự án
8. Sử dụng khung logic bên dưới để mô tả Mục tiêu dài hạn - Mục tiêu ngắn hạn - Kết quả mong đợi - Hoạt
động. (Vui lòng kiểm tra tính tương quan giữa các mục này với nhau và giữa các mục này với vấn đề/thách
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thức mô tả ở câu 7, ví dụ khi thực hiện hết các hoạt động đề xuất có đạt được các kết quả mong đợi
không? Các kết quả mong đợi này khi đạt được có dẫn đến mục tiêu ngắn hạn đạt được hay không? Mục
tiêu ngắn hạn đạt được có giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu hay không?)

MÔ TẢ

CHỈ SỐ KIỂM TRA
Nhằm đo lường mức độ hoàn thành của các mục tiêu, kết
quả. VD: Có ít nhất 50% số cán bộ nhà máy nước có thu
nhập tăng 200% sau khi nhà máy hoạt động 12 tháng

. 100% hộ dân tại tuyến kênh Bờ Kè, ấp
Tân Hiệp, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước,
tỉnh Cà Mau có thể lưu thông thuận tiện sau
khi cầu bê tông được hoàn thành.
. 100% số hộ dân này tăng thu nhập khi có
cây cầu bê tông.

PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA
Thông tin đo lường chỉ số có thể được tìm thấy ở đâu
và ở dạng nào. VD: Phỏng vấn, quan sát, kiểm tra
chứng từ tiêu thụ nước

Xem clip theo link:
https://youtu.be/Tf4xDmL6pF4

MỤC TIÊU DÀI HẠN (Mục tiêu lớn hơn mà dự án muốn đóng góp, giải quyết được những tác động tiêu cực mà vấn đề ban
đầu gây ra. VD: Góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân thuộc 4 ấp A, B, C, D xã AP)

. Tăng tính an toàn và thuận lợi lâu dài cho sự đi lại của 40 hộ dân tại tuyến kênh Bờ Kè, ấp
Tân Hiệp, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và các hộ dân lân cận.
. Cải thiện chất lượng cuộc sống cho 40 hộ dân nơi đây.
. Cải thiện sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực.
. Học sinh hân hoan đi học và có thể đạt được những kết quả tốt trong học tập.
. Tăng sự thông thương hay mua bán qua lại giữa hộ dân trong địa bàn với các khu lân cận.
MỤC TIÊU NGẮN HẠN (Mục tiêu thay đổi hành vi, cải thiện việc tiếp cận, giải quyết được vấn đề đặt ra ban đầu. VD: Tạo
công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân nhà máy nước)
. Giảm tình trạng té cầu hay lọt
. Người dân dễ dàng kiếm .

xuống nước cho bà con ở đây, đặc
biệt là trẻ em.

sống hằng ngày.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI (Những sản phẩm cuối cùng có thể đo đếm được, giải quyết được các nguyên nhân dẫn đến vấn đề
ban đầu. VD: Trạm cung cấp nước và hệ thống đường ống phân phối được thiết lập và được các hộ gia đình sử dụng)

. 100 % hộ dân ở đây có thể qua lại . Những hộ dân lân cận
trên cây cầu bê tông sau khi hoàn
cũng có thể đi trên cây
thành.
cầu này.

.

HOẠT ĐỘNG (Những việc cần làm để tạo ra thay đổi. VD: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng cộng trình, yêu cầu các cấp chính
quyền liên quan thẩm định dự án cấp nước)
Mô tả hoạt động
Thời gian
Ngƣời phụ trách (Họ tên, chuyên môn và kinh nghiệm liên
quan, chỉ cần ghi một lần cho những người phụ trách nhiều hoạt
động, bao gồm cả ban quản lý dự án)

Khảo sát địa bàn thực tế, tiếp
xúc với người dân và UBND
xã Tân Hưng

05-06/11/2017

Vũ Thành Hà , Trưởng phòng Thí Ngiệm Cơ học Công
trình và Thiết Bị thuộc Viện Cơ học và Tin học Ứng
dụng, cố vấn nhóm từ thiện họ Vũ -Võ phương Nam,
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Khảo sát và thẩm định đơn vị
xây cầu
Khởi công xây dựng cầu
Khánh thành cầu

05-06/11/2017
05/12/2017 (dự
kiến)
25/01/2018 (dự
kiến)

trợ lý hoạt động xây cầu Nông thôn cho Ni Sư Thích
Nữ Toàn Liên
Vũ Thành Hà
Võ Cas Trol - Đội thi công cầu từ thiện bê tông nông
thôn Hai Triệt (xã Phú Hưng, H. Cái Nước)
Các NHà Hảo Tâm và UBND xã Tân Hưng

9. Mô tả sự tham gia của cộng đồng đối tƣợng hƣởng lợi mục tiêu vào dự án bằng cách đánh dấu
vào mức độ tham gia tương ứng theo thang tham gia dưới đây.
Mức 1 (Thấp nhất): Công đồng được điều khiển hoàn toàn bởi tổ chức
Mức 2: Cộng đồng tham gia theo dạng hình thức, không có nhiều tác động
Mức 3: Cộng đồng được giao việc bằng thông báo
Mức 4: Cộng đồng được hỏi ý kiến tư vấn và được thông báo
Mức 5: Tổ chức bên ngoài khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với cộng đồng
Mức 6: Cộng đồng khởi xướng hoạt động và cùng quyết định với tổ chức bên ngoài
Mức 7 (Cao nhất): Cộng đồng tự khởi xướng hoạt động, tự quyết định và tự tiến hành hoạt
động đó

X

Khuyến khích tổ chức mô tả cách thức cụ thể mà cộng đồng tham gia vào dự án
Những người dân địa phương tuy không phải là thợ xây dựng, nhưng qua kinh nghiệm xây dựng các cây
cầu trước đây, họ đều tham gia trong vai trò phụ hồ và nấu ăn cho đội xây dựng, thâm chí có những
em nhỏ cũng ra phụ bưng bê cà phê, nước uống cho anh em thợ xây.
Đất hai đầu cầu do người dân hiến tặng để xây cầu.
Đồng bào trong và ngoài xã đóng góp ít nhất 10.000.000đ
UBND xã Tân Hưng đóng góp ít nhất 10.000.000đ
Đội thi công cầu từ thiện bê tông nông thôn Hai Triệt (xã Phú Hưng, H. Cái Nước) hứa vận động các
Nhà Hảo Tâm trên 50.000.000 đ
UBND xã Tân Hưng có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn
cho đội xây cầu và khu vực xây cầu
10. Mô tả sự hợp tác với các bên liên quan tiềm năng để thực hiện dự án
Các bên liên quan tiềm năng:
. Đoàn từ thiện CHUỖI CẦU GIEO DUYÊN do Ni Sư Thích Nữ Toàn Liên - trụ trì Tịnh Xá Ngọc Duyên
dẫn đầu đã quyết định tài trợ cây câu này.
. Nhóm từ thiện Nguyễn Kim do ông Huỳnh Hồng Quang cũng đã xác nhận tham gia tài trợ xây cầu.
-Đội thi công cầu từ thiện bê tông nông thôn Hai Triệt (xã Phú Hưng, H. Cái Nước) xác nhận tham gia
tài trợ xây cầu.
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11. Mô tả kinh phí của dự án
11.1

Tổng kinh phí dự án (VNĐ):

195.000.000

11.2

Yêu cầu tài trợ từ chương trình:

50.000.000

11.3

Tổ chức bạn đóng góp:

10.000.000

11.4

Kinh phí từ các nhà tài trợ khác:

135.000.000

Ngân sách chi tiết: Vui lòng điền vào bảng dưới đây hoặc đính kèm bảng kinh phí chi tiết theo mẫu
của tổ chức, trong đó cần nêu rõ: các hạng mục cần chi tiêu, đơn vị tính, đơn giá, số lượng, thành tiền, các
hạng mục yêu cầu LIN tài trợ.

(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)
Nhấp đúp vào bảng này để điền, thêm dòng nếu cần thiết

STT Hạng mục
1 Khoán gọn xây dựng cầu

Đơn vị tính Đơn giá (VNĐ)
Cây
195,000,000

S

ố

l

ư

ợ

n

g

T

h

à

n

h

t

i

ề

n

1 195,000,000

L

I

N

t

à

i

t

r

ợ

50,000,000

TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN 195,000,000
TỔNG KINH PHÍ YÊU CẦU LIN TÀI TRỢ 50,000,000

D. Quản lý dự án
12. Mô tả đánh giá rủi ro dự án và biện pháp đề ra khắc phục
Theo kinh nghiệm của nhóm chúng tôi sau khi hoàn thành 4 cây cầu và đang xây dựng 2 cây cầu như
đã trình bày ở phần I , có thể xảy ra một số rủi ro sau:
. Về kế hoạch tài chính: nhà hảo tâm có thể thay đổi sự ủng hộ tài chính của họ dẫn kế hoạch tài
chính bị thay đổi. Ví dụ họ đã hứa đóng góp số tiền là bao nhiêu đó, nhưng vì lý do nào đó họ không
ủng hộ nữa. Biện pháp của nhóm là khi nào nhận tiền trong tay thì số tiền đó mới được tính là có. Nếu
chưa nhận tiền trong tay thì luôn tìm sự ủng hộ ở mọi nơi.
. Về mặt thi công xây cầu: có thể xảy ra tai nạn khi thi công cầu. Biện pháp khắc phục là luôn nhắc
nhở đội thi công cẩn thận, đừng chạy đua tiến độ mà để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Gắn bảng báo an toàn
lao động là trên hết. Cung cấp dụng cụ bảo hộ an toàn lao động cho đội thi công.
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13. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực/nhận thức cho cộng đồng như thế nào để khi

dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết thách thức đang đối mặt? Mô hình dự án có thể nhân rộng
hay không?)
. Dự án sẽ giúp nâng cao tinh thần đoàn kết cho các hộ dân ở tuyến kênh Bờ Kè, ấp Tân Hiệp, xã Tân
Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau và các hộ dân lân cận vì sự thông thương được dễ dàng.
. Dự án làm tăng cao tính giáo dục nghĩa là học sinh sẽ hăng hái đến trường học hành tốt và chăm
ngoan.
. Dự án giúp cải thiện thu nhập cho các hộ dân ví thế họ có thể sẽ ý thức đến việc tương trợ những
hoàn cảnh khó khăn khác.
. Mô hình của dự án có thể nhân rộng vì trên thực tế có rất nhiều đoàn từ thiện khác đã thực hiện việc
xây cầu từ thiện.

Phần III – Khác
1.
Làm thế nào bạn biết được về chương trình tài trợ này?
Bản tin hàng tháng của LIN
Email từ 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?

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?

KHÔNG
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