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THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 
 

Bạn thân mến, 

Hai tháng qua là khoản thời gian nhiều thú vị với đội ngũ LIN khi chúng tôi thực 

hiện đánh giá các chương trình chính LIN đã triển khai hai năm qua, từ đó làm cơ 

sở để hoàn thiện kế hoạch chiến lược bốn năm sắp tới, song song với việc tổ chức 

hội nghị “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp” ngày 19/05/2017 vừa qua. 

Sự kiện “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp” đánh dấu nỗ lực của LIN 

trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư chiến lược cho hoạt động 

cộng đồng, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa khối doanh nghiệp với các tổ chức phi 

lợi nhuận nhằm xây dựng những giá trị chung có lợi cho cộng đồng và doanh 

nghiệp, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

“Việc tốt” không chỉ giới hạn ở hoạt động từ thiện, tặng tiền, quà, cứu trợ thiên 

tai, mà rộng hơn, có thể là một phần trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, 

như dây chuyền sản xuất thân thiện môi trường; tuyển dụng người khuyết tật 

nhằm tạo cơ hội tiếp cận việc làm một cách công bằng cho người khuyết tật, đồng 

thời xây dựng giá trị doanh nghiệp và lòng trung thành của nhân viên; hay mở 

cửa hàng mắt kính tại vùng sâu vùng xa, nâng cao nhận thức của người dân về 

các tật về mắt, tạo điều kiện để họ tiếp cận mắt kính có chất lượng, giá hợp lý, 

qua đó cũng mở rộng thị trường cho công ty…  

Nhìn về chặng đường phía trước, song song với nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức phi 

lợi nhuận phát triển, LIN cũng chú trọng đẩy mạnh những dịch vụ (miễn phí và 

thu phí) giúp cá nhân và doanh nghiệp đầu tư bền vững cho cộng đồng như 

nghiên cứu, tư vấn về đầu tư từ thiện chiến lược, xây dựng các dự án tạo giá trị 

chung (Creating Shared Value - CSV) cho doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị, hội 

thảo chuyên đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR/CSV) và phát triển 

cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực từ LIN sẽ “giúp người địa phương 

đáp ứng nhu cầu địa phương” nhanh chóng, bền vững. Nếu bạn băn khoăn, chưa 

biết đầu tư cho hoạt động xã hội và môi trường như thế nào cho hiệu quả, hãy 

liên hệ với đội ngũ LIN!   

Trong bản tin Nhịp Cầu này, ngoài cập nhật đến bạn kết quả những hoạt động 

LIN đã thực hiện trong hai tháng qua, những chương trình hoạt động sắp tới mà 

bạn có thể tham gia, LIN cũng giới thiệu những bài viết hay giúp bạn hiểu rõ hơn 

khái niệm “Xây dựng Giá trị chung - CSV”; đồng thời, LIN chia sẻ những nhu cầu 

mà đội ngũ LIN đang cần sự hỗ trợ của bạn để giúp chúng tôi tiếp tục hoạt động, 

cung cấp các chương trình ý nghĩa cho cộng đồng. Từ không gian làm việc, thiết 

bị văn phòng, đến nhân sự, chuyên môn, hay đóng góp tài chính cho chương trình 

“Rút ngắn Khoảng cách”, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của bạn dù 

là bạn trực tiếp đóng góp hay giới thiệu chúng tôi với những người có khả năng 

hỗ trợ.  

Thân mến, 

Trần Vũ Ngân Giang 

 

https://doinggoodforbusiness.wixsite.com/doing-good
https://doinggoodforbusiness.wixsite.com/doing-good
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/
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LÀM VIỆC TỐT THÌ 

TỐT CHO DOANH 

NGHIỆP 

“Thực hiện hoạt động trách nhiệm 
cộng đồng (CSR) có đem lại lợi ích 
kinh tế không? Câu trả lời là có. Nhiều 
người nói rằng làm CSR chỉ là để đánh 
bóng tên tuổi của doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, nhìn vào bản chất, nếu các hoạt 
động này có gắn bó với sản xuất kinh 
doanh thì rất hiệu quả vì kết hợp được 
ba yếu tố: xã hội, môi trường và mục 
đích kinh doanh của chúng ta, và đó 
là cái mà chúng tôi cho rằng là tạo ra 
giá trị chung (creating shared value – 
CSV)”.  
Những chia sẻ này của ông Phạm Phú 

Ngọc Trai, chủ tịch HĐQT CLB Doanh 
nghiệp Dẫn Đầu và Chủ tịch HĐQT 

Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn – STF – 
Phạm Phú Thứ đã mở đầu cho những 

chia sẻ, thảo luận rất sôi nổi giữa các 

khách mời và hơn 250 khách tham dự 
đã có mặt trong hội nghị  "Làm Việc 
Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp” do 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng 

đồng LIN (LIN), Hội Nữ doanh nhân 
TPHCM (HAWEE) và Hiệp hội Doanh 
nghiệp Châu Âu tại Việt Nam 
(EuroCham) đồng tổ chức vào ngày 

19/5 vừa qua. 

 
Chương trình đưa ra các cách tiếp cận khác nhau về trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp (CSR) và cách tạo ra các giá trị chung (creating shared value - 

CSV); sự khác biệt giữa các hoạt động từ thiện và phát triển; cũng như các chiến 

lược khác nhau trong việc hợp tác giữa doanh nghiệp với các tổ chức phi lợi 

nhuận. 

Sự kiện đã chào đón 250 khách tham dự (trong đó, hơn 50% là đại diện các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các doanh nghiệp quốc tế, số còn lại là đại diện 

các tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan nhà nước, giới học thuật, và phóng viên). 

Chúng tôi rất vui chia sẻ rằng hội nghị thu được 36 triệu đồng sau khi chi trả tất 

cả các chi phí liên quan đến tổ chức. Toàn bộ số tiền này sẽ được Trung tâm LIN 

dùng để thực hiện các hoạt động thúc đẩy CSR/CSV tại Việt Nam; tiếp tục nhiệm 

vụ hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận và những người đóng góp (nhà tài trợ, tình 

nguyện viên) có thêm công cụ, thông tin, nguồn quỹ và mạng lưới để giải quyết 

các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, giáo dục, giảm nghèo, và tăng sự 

tham gia của cộng đồng.  

Ông Trần Hữu Đông, tổng giám đốc công ty TNHH Kỹ thuật Phước Trường Thịnh 

(công ty có chính sách và thiết kế điều kiện lao động phù hợp cho người khuyết 

tật) cho biết: “Trước đây mình chỉ làm vì thấy cần thiết, theo suy nghĩ và lương 

tâm của mình thôi. Nay đi hội nghị này tôi mới biết ngay cả làm việc tốt cũng cần 

có bài bản để tạo ra được những giá trị chung cho nhiều bên trong việc kinh 

doanh của mình”.  

Mời bạn click vào đây để theo dõi chi tiết hơn nội dung của chương trình, cũng 

như video clip, hình ảnh hội nghị:  http://bit.ly/doing-good2017 

 

Chúng tôi quan niệm về từ 
thiện doanh nghiệp xa hơn 
nghĩa của từ “cho” cộng 
đồng- đó là một sự đầu tư 
xã hội nơi các hỗ trợ gắn 
liền với trách nhiệm cung 
cấp các dịch vụ và lợi ích 
không chỉ dành cho cộng 
đồng mà còn cho cả doanh 
nghiệp nữa. 

 
Cáit Moran 

Đại sứ Ireland tại Việt Nam 

 

https://doinggoodforbusiness.wixsite.com/doing-good
https://doinggoodforbusiness.wixsite.com/doing-good
https://doinggoodforbusiness.wixsite.com/doing-good
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“LIN ƠI MÌNH ĐI ĐÂU?” CÙNG 

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI PHÁP  

Ngày 30/6 sắp tới, LIN kết hợp 
cùng Hiệp hội thương mại Pháp tổ 
chức chương trình Social 
Commitment Day, nhằm hỗ trợ 
các công ty  tìm hiểu về hoạt động 
của các Tổ chức Phi lợi nhuận (PLN) 
tại Tp.HCM, nỗ lực của họ trong việc 
tham gia giải quyết các vấn đề xã 
hội. Từ đó, mở ra cơ hội hợp tác 
giữa các doanh nghiệp với các tổ 
chức PLN nhằm tối ưu hóa vốn đầu 
tư cho các hoạt động Trách nhiệm 
Xã hội của Doanh nghiệp (CSR)  
 
Các tổ chức tham gia chương trình 
hoạt động trong các lĩnh vực:  

 Giáo dục 
 Trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt 
 Nghèo đói 
 Môi trường 
 Người khuyết tật. 

 
Thông tin chi tiết trong poster và tại 
link bên cạnh. 
 

 

 

Chương trình phù hợp cho tất cả mọi người – dù là cá nhân hay 
doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động cộng đồng!  
 
Vui lòng liên lạc với nhân viên của LIN để hiểu thêm về các ưu 
đãi dành cho đối tác của LIN. 
http://www.ccifv.org/evenements/evenements-a-venir/vue-
detail/d/hcmc-social-commitment-day/ 
 

http://www.ccifv.org/evenements/evenements-a-venir/vue-detail/d/hcmc-social-commitment-day/
http://www.ccifv.org/evenements/evenements-a-venir/vue-detail/d/hcmc-social-commitment-day/
http://www.ccifv.org/evenements/evenements-a-venir/vue-detail/d/hcmc-social-commitment-day/
http://www.ccifv.org/evenements/evenements-a-venir/vue-detail/d/hcmc-social-commitment-day/
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13 HẠT MẦM ĐẦU TIÊN CỦA 

HẠT NHÂN THAY ĐỔI 

Ngày 20/5 vừa qua, chương trình mới của LIN có tên 

Hạt nhân Thay đổi đã có buổi phỏng vấn và chọn ra 

được 13 tổ chức PLN phù hợp để tham gia chương trình. 

Đây là chương trình nâng cao năng lực cho NPOs có tính 

toàn diện và chuyên sâu nhất từ trước đến nay của LIN. 

Trong thời gian 12 tháng, những hạt nhân của chương 

trình sẽ được ươm mầm, nuôi dưỡng toàn diện để nâng 

cao năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển tổ chức, kêu 

gọi tài trợ, xây dựng mạng lưới, thiết lập mối quan hệ, và 

hỗ trợ vốn nhỏ (seed funding) để triển khai các sáng kiến 

vì cộng đồng của mình.  

 

Y Tâm, CLB Học Thuật Lan Tỏa, Dưới Bóng Cây, Sống Cùng Tự Kỉ, Vườn Thuốc Nam, Quỹ Hy Vọng, Dự án Dế Mèn – 

Hỗ trợ truyền thông cho cộng đồng phi lợi nhuận, Niềm Tin, Bạn trẻ em đường phố (FFSC), Hành Động Vì Động Vật 

Hoang Dã (AWO).  

Chương trình đòi hỏi tính cam kết cao của các tổ chức tham dự. Theo đó, các tổ chức phải cam kết hoàn thành 80% 

nội dung Chương trình, bắt đầu từ 6/2017 đến 5/2018. 

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đây 

KẾT THÚC DỰ ÁN “HỆ THỐNG 

XÂY DỰNG NĂNG LỰC VNPO 

GIAI ĐOẠN II (2015-2017)” 
Ngày 30/5, LIN đã tổ chức buổi hội thảo tổng kết Dự án Hệ 

thống xây dựng năng lực Các tổ chức PLN Việt Nam, giai 

đoạn II (2015-2017) do Cơ quan Hợp tác Phát triển Ireland 

hỗ trợ, với nhiều thông tin đa dạng về hành trình đã qua. Có 

rất nhiều hoạt động quen thuộc của LIN trong những năm  

(https://www.facebook.com/LINCenter/videos/101553568257vừa qua nằm trong khuôn khổ của dự án này như Rút Ngắn Khoảng Cách, LIN ơi Mình đi đâu?, Vòng Tròn Lãnh Đạo, 

Bộ Công cụ nâng cao năng lực NPOs trực tuyến…Đây là một dịp ý nghĩa để chúng ta cùng nhìn lại hành trình thú vị này. 

Xem Báo cáo đánh giá dự án tại đây.  

Bên cạnh đó, nhóm tư vấn độc lập của Dự án cũng đã cung cấp bản thảo kết quả đánh giá tác động dự án, dựa trên 

khảo sát 97 người đến từ nhiều khối đối tác khác nhau của LIN. 

Chia sẻ của các đại diện NPOs về trải nghiệm của họ khi tham gia dự án tại đây.  

 

https://goo.gl/3aguvL
http://linvn.org/images/FINAL_Project_Report-_LIN_to_IA_08Jun17.pdf
https://www.facebook.com/LINCenter/videos/10155356825757302/
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TĂNG TỐC CÙNG “RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH” 

IÊU ĐỀ 
“Rút Ngắn Khoảng Cách” luôn mong muốn có thể hỗ trợ tất cả ý tưởng 
tuyệt vời này; tuy nhiên với nguồn lực tài chính có hạn, Quỹ sẽ chỉ có thể hỗ 

trợ một số dự án được Ban Giám khảo lựa chọn theo tiêu chí chung. Qua bản 
tin này, nếu bạn có quan tâm, muốn tìm hiểu thêm về dự án, mong muốn hỗ 

trợ kinh phí hoặc kết nối các dự án với nhà tài trợ tiềm năng, hãy liên lạc với 
Trung tâm LIN!  

Trong đợt tài trợ này, Rút Ngắn Khoảng Cách đã kết nối với công ty FWD. 

FWD không chỉ đóng góp 150 triệu, mà còn đồng hành, hỗ trợ nâng cao kỹ 

năng trình bày và kêu gọi tài trợ của các chủ dự án. Sự đồng hành của FWD 

cùng Rút ngắn Khoảng cách và các tổ chức PLN là ví dụ điển hình cho sự hợp 

tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp với các tổ chức PLN để tạo ra những thay 

đổi bền vững.  

Các dự án đang được Ban Giám khảo Cộng đồng (gồm các tình nguyện viên 

có kinh nghiệm và chuyên môn trong nhiều lĩnh vực) đánh giá dự án dựa trên 

5 tiêu chí: nhu cầu thực tế, tính khả thi, khả năng tạo tác động, hiệu quả chi 

phí, và tính bền vững của dự án. 

Trong thời gian tới, Rút ngắn Khoảng cách tiếp tục sôi nổi với các hoạt động: 

16/6 - 3/7: Nhân viên FWD gặp trực tiếp hoặc trực tuyến với 7 chủ dự án 

được chọn vào chung kết để hỗ trợ họ phát triển kỹ năng thuyết trình, kêu 

gọi tài trợ cho dự án.  

7/7 hoặc 16/7: Ngày chung kết: 7 dự án trình bày dự án và giải đáp thắc 

mắc của Ban giám khảo 

Để tìm hiểu thêm về Quỹ Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách và các dự án, hãy 

liên lạc với chị Vy qua email thaovy@linvn.org hoặc gọi điện trực tiếp qua số 

08-3512-0092 (số nội bộ: 108). 

Sự kiện sắp tới: Chiến dịch Rút Ngắn Khoảng Cách vì 17 Mục Tiêu Phát 

Triển Bền Vững sẽ được khởi động vào đầu tháng 7. Theo dõi  Fanpage Rút 

Ngắn Khoảng Cách để nhận được những thông tin mới nhất về chương trình 

nhé!  

 

THÔNG TIN VỀ 12 DỰ ÁN VÀO VÒNG CHUNG KẾT 

 

Trong tháng 5 vừa qua, Quỹ Cộng 

đồng Rút ngắn Khoảng cách đã chọn 

được 12 dự án vào vòng chung kết cho 

đợt tài trợ I.2017. Các dự án được chọn 

có nội dung thú vị, dự kiến mang lại 

nhiều tác động thiết thực, lâu dài với 

cộng đồng; điều này sẽ là thử thách 

cho các thành viên Ban Giám khảo khi 

lựa chọn dự án phù hợp để nhận tài trợ 

từ Quỹ.  

Danh sách của 12 tổ chức vào chung 

kết:  

 Dưới Bóng Cây – Thư viện 

Thiếu nhi và Lớp học Tiếng 

Anh miễn phí 

 Nhóm Sinh Viên Thiện Nguyện 

Pháp Vân 

 Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên 

Gaia 

 Đội Ý tưởng Kinh doanh 

(Business Ideas Team) 

 Toa Tàu 

 Teach for Vietnam 

 G.A.P Institute 

 Nhà Của Vui 

 We Are Different 

 Nhóm Niềm Tin và nhóm 

Future 

 Community through Art 

therapy  

 Ánh Sáng Hạnh Phúc (Thuộc 

CLB Tình nguyện viên quốc tế 

IVC) 

 

 

LĨNH VỰC DỰ ÁN   NGÂN SÁCH DỰ KIẾN 

mailto:thaovy@linvn.org
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/
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CHIA SẺ GIÁ TRỊ CHUNG (CSV) – XU HƯỚNG MỚI CỦA 

LÀM VIỆC TỬ TẾ 
Jenny O’Brien,  

Giám đốc Quan hệ Chiến lược và Doanh nghiệp 

 
Điều gì đang ngày càng rõ ràng 

hơn trong xã hội chúng ta hiện 

nay? Đó là con người ở mọi nơi 

đang phải đối mặt với những thử 

thách rất lớn về phát triển xã hội, 

môi trường và kinh tế và không ai 

có thể có đủ nguồn lực và năng lực 

để đối mặt và giải quyết tất cả 

những thử thách này một cách đơn 

độc. 

CSV (Creating Shared Value) – 

Chia sẻ giá trị chung là một xu 

hướng quan trọng hiện nay nhằm 

hỗ trợ các công ty nghĩ một cách 

khác biệt về cách tiếp cận và giải 

quyết các thử thách này. CSV nhấn 

mạnh tính hợp tác và những quan 

hệ đối tác ý nghĩa để tạo ra kết 

quả tốt hơn và duy trì lâu dài hơn. 

Xu hướng này thúc đẩy sự kết hợp 

giữa phát triển kinh doanh và thực 

hiện các chính sách, qua đó vừa 

tạo ra các giá trị kinh tế, vừa tạo ra 

các giá trị chia sẻ chung cho cộng 

đồng và thúc đẩy xã hội phát triển 

tốt hơn một cách toàn diện. 

Ba hướng phát triển chính của CSV 

bao gồm: 

Tái cấu trúc sản phẩm và thị 

trường 

- Xác định các nhóm khách hàng 

thường bị bỏ quên và không được 

phục vụ tốt trong ngành hàng của 

bạn. 

- Hình thành tư duy nâng cao chất 

lượng sống, chứ không chỉ là đáp 

ứng các nhu cầu thường thấy. 

 

 

- Chú trọng đầu tư vào các sản phẩm 

và dịch vụ đáp ứng nhucầu xã hội, từ 

đó tạo ra thị trường mới và các cơ hội 

tái lập thị trường cũ. 

Tạo ra một môi trường thúc đẩy 

năng lực địa phương 

- Chú trọng đến sức khỏe và sự an 

toàn của nhân viên 

- Tập huấn, trả lương và phúc lợi tốt 

hơn cho nhân viên, cũng như định 

hướng phát triển cho các nhân viên có 

thu nhập thấp hơn  

- Việc tuyển dụng cần thể hiện tính đa 

dạng trong cách tiếp cận khách hàng 

và ngay trong đội ngũ công ty. 

Tái xác định việc sản xuất dựa 

trên chuỗi giá trị 

- Chú trọng các hoạt động có thể nâng 

cao năng lực và hiệu quả của nhà 

cung cấp 

- Chú trọng đến tính hiệu quả trong 

việc sử dụng năng lượng, nước và các 

nguồn lực thông qua hoạt động công 

ty 

- Tái thiết kế hoặc tái chế để tối thiểu 

hóa hoặc giảm đi lượng rác thải 

Có rất nhiều cách khác nhau để làm 

CSV thông qua cách suy nghĩ khác 

biệt, phát triển những kĩ năng và kiến 

thức mới. Việc tạo dựng nên những 

mối quan hệ hợp tác giữa doanh 

nghiệp với khối phi lợi nhuận và chính 

phủ sẽ tạo ra được những kết quả tốt 

đẹp hơn trong xã hội. 

 

 

Vai trò của khối phi lợi nhuận và 

CSV 

Các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ 

quan phát triển đều có những mục tiêu 

phù hợp với nguyên tắc chia sẻ giá trị 

chung; họ cũng có những nguồn lực, tài 

sản, và chuyên môn để xây dựng mối 

quan hệ hợp tác hiệu quả, tạo tác động 

lâu dài giữa khối doanh nghiệp và khối 

phi lợi nhuận. Các giá trị mà khối phi lợi 

nhuận đóng góp gồm: 

Mối quan hệ với: 

Cộng đồng, các lãnh đạo cộng đồng và 

các thành viên thuộc những nhóm có 

nhu cầu, cần hỗ trợ. 

Kiến thức sâu và chuyên biệt về: 

Các nhóm yếu thế, các kiến thức chuyên 

môn trong khoa học và kỹ thuật. 

Nguồn lực: 

Họ là những người có ảnh hưởng đến 

cộng đồng, đến những đối tác tài trợ có 

uy tín, các tình nguyện viên và có 

chuyên môn, hiểu biết về các vấn đề, 

nhu cầu của người dân trong cộng 

đồng. 

Nếu bạn hứng thú muốn tìm hiểu thêm 

về lĩnh vực này, đặc biệt là trong việc 

phát triển hợp tác đa phương, vui lòng 

liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh Trúc (tiếng 

Việt) qua email: truc@linvn.org hoặc cô 

Jenny O’Brien (tiếng Anh qua email 

jenny@linvn.org 

 

mailto:truc@linvn.org
mailto:jenny@linvn.org
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CON SỐ ẤN TƯỢNG  
- 9 bộ công cụ trực tuyến về phát triển tổ chức dành cho các tổ chức PLN đã hoàn thành. Bộ mới 

nhất về Truyền thông vừa được phát hành. Bạn có thể tham gia học tại  Kyna, theo đường dẫn 

http://bit.ly/CommunicationToolkit 

- LIN chào đón thêm 7 tổ chức PLN trở thành đối tác. Tính đến thời điểm này, tổng số đối tác 

PLN của LIN là 265 tổ chức: 

Life Psychology 

Lớn lên an toàn - Grow Up Safely 

We Are Different Club 

Community Development through Art Therapy 

Media for Nonprofit 

Quỹ Hy Vọng - HOPE Foundation 

Little Dolphin 

 

- Hơn 50% tình nguyện viên cũ quay lại đánh giá cho Vòng I - chương trình Rút ngắn Khoảng 

cách 2017. 50% tình nguyện viên là nam - tỉ lệ nam đông nhất trong các ban giám khảo NTG từ 

trước đến nay! 

 

Ngôi nhà chung cho các hoạt động cộng đồng (LIN đang tìm kiếm không gian thích hợp để 

phát triển thành nơi làm việc chung cho LIN cùng các tổ chức PLN và các hoạt động cộng 

đồng; địa điểm ở nơi dễ dàng đi lại và có diện tích tối thiểu là 100m2) 

 

Một laptop mới để đội ngũ LIN có thể mang đi họp và thực hiện các sản phẩm chia sẻ về tác 

động LIN tạo ra như dựng phim, thiết kế poster 

 

Mua thêm dung lượng Google Drive để lưu trữ thông tin dự án 

 

Máy photocopy cho LIN và các tổ chức phi lợi nhuận đối tác 

 

Kinh phí cho chương trình Rút ngắn Khoảng cách nhằm giúp LIN hỗ trợ ít nhất 15 dự án xã 

hội và môi trường trong năm nay 
 

ĐIỀU ƯỚC của LIN 

ĐIỀU ƯỚC 

http://bit.ly/CommunicationToolkit
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Tình Nguyện Viên Chuyên Môn 
Các Nhà Tài Trợ và Tình Nguyện Viên 

Nhà Tài Trợ Nhà Tài Trợ Dịch Vụ 


