
Biên bản buổi chia sẻ kinh nghiệm 

“Viết báo cáo dự án và kêu gọi đề xuất dự án vòng 1/2015” 

1. Thời gian: 8h30-11h ngày 11/3/2015 

2. Địa điểm: Văn Phòng LIN 

3. Số lượng tham gia:40 người 

4. Nội dung: 

4.1.Cách viết báo cáo dự án 

4.2.Quản lí tài chính 

4.3.Kêu gọi đề xuất dự án cho Rút ngắn khoảng cách vòng 1/2015 

4.4.Chia sẻ kinh nghiệm viết đề xuất dự án 

5. Thảo luận: 

 Hỏi: Nếu các khoản chi thực tế vượt 10% so với trong đề xuất thì như thế nào? 

      Trả lời: Các khoản chi vượt 10% so với đề xuất thì phải viết báo cáo trình bày lí do và 

giải trình với nhà tài trợ. 

 Hỏi:Tổ chức là Doanh nghiệp xã hội có tư cách pháp nhân nên có thể tự xuất hóa 

đơn cho mình không? 

      Trả lời: LIN chấp nhận hóa đơn tổ chức tự xuất cho mình, miễn là các khoản chi đó 

hợp lí, đúng với đề xuất đã được duyệt. 

 Hỏi:Có nhất thiết phải viết báo cáo giữa kì không? 

      Trả lời: Nếu dự án quá ngắn( dưới 1 năm) thì có thể không cần viết báo cáo giữa kì. 

Đối với các tổ chức chưa có tư cách pháp nhân, LIN chia nhỏ quá trình nhận tài trợ thành 

nhiều đợt nên cần phải nộp các báo cáo giữa kì để nhận tiếp tài trợ cho dự án từ LIN. 

 Hỏi: Thảo Đàn có xin được tài trợ cho dự án “ Xây phòng học đa năng cho trẻ” từ 

LIN. Trong quá trình thực hiện dự án thì có một số thay đổi trong các khoản mục 

thiết bị cần mua, tổ chức nên thực hiện như thế nào? 

      Trả lời: Tổ chức cần viết báo cáo việc thay đổi các khoản mục và lí do tại sao thay 

đổi gửi về cho LIN. 

      Chú Vân- Tình Thân: Hiện nay một số tổ chức chưa thực hiện tốt việc báo cáo dự án 

gây mất uy tín đối với nhà tài trợ, gây ảnh hưởng đến cộng đồng phi lợi nhuận. Nếu các 

tổ chức muốn xây dựng uy tín cho tổ chức mình thì cần xây dựng năng lực,minh bạch với 

nhà tài trợ. Những form mẫu báo cáo của LIN cũng trương đối đơn giản,không quá phức 

tạp trong việc báo cáo. Tuy nhiên LIN cũng nên thẩm định kĩ các tổ chức xin tài trợ. 

 Hỏi: Các khảo sát để có số liệu thực tế nên đưa vào đề xuất như thế nào? 

      Trả lời: Những khảo sát mang lại số liệu thực tế nếu đưa vào đề xuất sẽ dễ thuyết 

phục nhà tài trợ hơn. Tùy vào mỗi đề xuất mà các khảo sát nên được đưa vào chỗ thích 

hợp. Ví dụ Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát có dự án về trao học bổng cho Sinh viên Kiến 

trúc, họ đã làm khảo sát về học phí và một số chi phí cần thiết của sinh viên ngành kiến 

trúc, sau đó so sánh các chi phí này với sinh viên các ngành khác và đưa vào phần đối 



tượng hưởng lợi của để xuất để chứng minh với nhà tài trợ sự cần thiết của dự án đối với 

đối tượng hưởng lợi. 

 Hỏi: Nếu tổ chức trước đây đã xin được 50% số tiền từ một nhà tài trợ để thực 

hiện dự án của mình và bây giờ muốn xin tiếp 50% từ LIN để thực hiện tiếp dự án 

có được hay không? 

      Trả lời: Hoàn toàn được. Và việc xin tiếp dự án có thành công hay không là tùy vào 

cách viết và trình bày dự án của tổ chức anh. 

 Hỏi: Mỗi năm LIN có 3 vòng tài trợ thì cùng 1 dự án có thể xin 2 lần được 

không? 

      Trả lời: Hoàn toàn được nhưng cần cập nhật thông tin và quy định mỗi vòng để có 

những chỉnh sửa cần thiết cho dự án. 

 Hỏi: Mỗi vòng LIN sẽ tài trợ cho bao nhiêu dự án? 

Trả lời: Vòng 1 và 3 của LIN thường có 6 - 7 tổ chức được nhận tài trợ, vòng 2 có 3 tổ 

chức, tùy thuộc vào khả năng gây quỹ mỗi năm. 

 Hỏi: Chứng từ nộp cho LIN là bản gốc hay bản copy? 

       Trả lời: Chứng từ nộp cho LIN phải là bản gốc để LIN kiểm tra, sau đó LIN sẽ gửi 

lại bản gốc nếu tổ chức yêu cầu, đặc biệt là khi tổ chức nào tự xuất hóa đơn cần bản gốc 

để kiểm toán, đối với các tổ chức không có hệ thống lưu trữ tốt thì LIN sẽ giúp giữ lại 

bản gốc, và gửi lại cho tổ chức bản sao.  Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, khi cơ quan kiểm 

toán yêu cầu LIN phải có các chứng từ gốc từ dự án, thì khi đó tổ chức cần nộp lại cho 

LIN. Thời gian lưu trữ chứng từ gốc theo quy định của LIN là 3 năm.  

 Hỏi: Quyền chia sẻ bản đề xuất dự án của tổ chức? 

       Trả lời: Nếu các tổ chức muốn chia sẻ đề xuất dự án của mình với các đối tượng khác 

ngoài LIN thì có thể đánh dấu vào “Có” cuối form đăng kí dự án của LIN. Còn nếu 

không thì có thể đánh dấu vào “Không” thì bản đề xuất dự án của tổ chức chỉ đến được 

với LIN và LIN sẽ không chia sẻ cho các đối tượng khác. LIN để thêm mục này là do sẽ 

có một số nhà tài trợ muốn xem các bản đề xuất của đối tác của LIN để xem xét tài trợ, 

nếu các tổ chức đồng ý chia sẻ, LIN sẽ chuyển các bản đề xuất phù hợp với yêu cầu của 

nhà tài trợ, còn nếu không thì LIN sẽ giữ lại.  

 Hỏi: Vòng 2 năm nay là về môi trường. Có quy định gì về việc đăng kí bản quyền 

sản phẩm công nghệ về môi trường? 

        Trả lời: Hiện nay các thông tin và quy định về vòng 2 năm nay chưa có nên chưa thể 

trả lời câu hỏi này. Những năm trước chưa có các quy định về đăng kí bản quyền tuy 

nhiên LIN sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận về các quy định cho vòng 2 năm nay. 

 Hỏi:Các tổ chức có thể trúng giải vòng 2 trong 2,3 năm không? 

       Trả lời: Hoàn toàn có thể nếu đề xuất của họ tốt và đạt được các tiêu chí chấm giải 

của LIN. Một ví dụ cụ thể là DCOH đã hai lần trúng giải ở vòng tài trợ vì phụ nữ năm 

2012 và vì giáo dục năm 2014. Ngoài ra Hóc Môn Ceporer cũng trúng giải một lần trong 

vòng tài trợ vì trẻ em năm 2013 và giải khuyến khích năm 2014. 

 Hỏi: Ban giám khảo (BGK) làm việc như thế nào để đảm bảo tính minh bạch? 



       Trả lời: Thứ 1 LIN sẽ đưa ra các tiêu chí chấm giải cho mỗi năm và BGK sẽ dựa trên 

đó để chấm điểm theo từng tiêu chí. 

       Thứ 2: BGK sẽ được lựa chọn từ cộng đồng. LIN sẽ lựa chọn 8 - 9 thành viên có 

kinh nghiệm, kĩ năng để trở thành thành viên BGK, sẽ có 2 người là thành viên Hội đồng 

Quản trị của LIN. Trước khi trở thành BGK họ sẽ kí cam kết với LIN về bảo mật và mẫu 

thuẫn lợi ích, chấm điểm công bằng,minh bạch và công khai bất kì mối quan hệ nào của 

người đó với các tổ chức nộp đề xuất dự án. LIN cũng sẽ thực hiện định hướng cho BGK. 

Mỗi vòng chấm là những giám khảo khác nhau nên xu hướng chấm điểm của BGK khá 

đa dạng. Sau khi chấm điểm cá nhân, BGK sẽ họp lại để thảo luận, phản biện, đánh giá 

các dự án để đi đến kết luận chung những đề xuất nào sẽ nhận được tài trợ. 

 Hỏi: Một tổ chức có thể nộp nhiều hơn 1 dự án một lần được không? 

Trả lời: Hoàn toàn có thể, tùy thuộc vào khả năng của tổ chức, LIN hoàn toàn hoan 

nghênh các đề xuất nộp vào. Tuy nhiên, tổ chức cũng cần lưu ý đầu tư thật tốt cho đề 

xuất của mình, quan trọng chất lượng hơn số lượng. 

 Hỏi: Thế nào là vấn đề “bản quyền” trong viết dự án? 

Trả lời: Trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, LIN nghĩ một tổ chức không nên giữ bản 

quyền cho dự án của mình, mà khuyến khích công khai dự án với những điều làm được 

và chưa làm được thông qua báo cáo vào cuối kỳ dự án để các tổ chức khác có thể học 

hỏi rút kinh nghiệm. Một dự án càng có khả năng “sao chép” ở những nơi khác càng 

chứng tỏ tính bền vững của dự án đó cao. LIN công khai tất cả đề xuất dự án và báo cáo 

lên trang web LIN tại http://linvn.org/vi/dich-vu/quy-cong-dong-rut-ngan-khoang-

cach/ket-qua-nhung-nam-truoc để các tổ chức có thể truy cập và học hỏi. Một ví dụ là khi 

thuốc ARV điều trị HIV trước đây có giá rất cao vì vấn đề bản quyền, nhưng sau đó đã 

được vận động để xóa bỏ bản quyền nhằm mang lại một mức giá hợp lý cho bệnh nhân. 

LIN nghĩ càng nhiều người được hưởng lợi từ dự án, thì dự án đó càng giá trị. 

http://linvn.org/vi/dich-vu/quy-cong-dong-rut-ngan-khoang-cach/ket-qua-nhung-nam-truoc
http://linvn.org/vi/dich-vu/quy-cong-dong-rut-ngan-khoang-cach/ket-qua-nhung-nam-truoc

