Ngày: 30/06/2014

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:

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát

Chương trình/Hoạt động:

Dự án nâng cao năng lực Tình nguyện viên (TNV)

Số tiền tài trợ: 29,036,000

Thời gian: 10/6/2013

từ đến: 9/1/2014

(ngày bắt đầu nhận tài trợ)

(ngày kết thúc)

Phần B: Các hoạt động
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…).
STT

Tên lớp học

TNV tham gia

Thời gian

Ghi chú

1 - 3/3/2014

 Do ông Trần Minh Hải – GĐ Trung

Các hoạt động theo kế hoạch dự án
1

Quản

lý

và Tống Bá Đạt

viết dự án xin Nguyễn Hoàng Bảo
tài trợ

tâm Tương Lai hướng dẫn.

Ngọc

 Có sự thay đổi về TNV tham gia:

Trần Thúy Anh

Nguyễn Thị Thùy Hương và Đặng

Nguyễn Thị Thùy

Dương Phương Trúc thay thể cho: La

Hương

Trọng Lương, Huỳnh Thị Trúc An,

Đặng

Dương

Thạch Ngọc Minh Tâm.

Phương Trúc

 Ban đầu dự án đề ra thêm 2 nội dung
là viết dự án và đánh giá dự án. Tuy
nhiên vì hạn chế về thời gian tập huấn
nên 2 nội dung này chỉ được tư vấn
thêm chứ chưa thể là nội dung chính
của khóa học.

2

Tập huấn viết Tống Bá Đạt

8

–

12/5/2014 .  Do Nhà báo Dương Thị Thanh

tin tức

La Trọng Lương

Diễn ra trễ so với dự

Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cao

Thạch Ngọc Minh

kiến ban đầu (trong

đẳng Phát thanh Truyền hình II

Tâm

khoảng

1/03

–

hướng dẫn.

20/03/2014), vì một số  Ban đầu, Quỹ dự kiến kêu gọi sự
TNV không thể sắp

tham gia của 3 tổ chức để góp vào

xếp thời gian theo dự

kinh phí 12,000,000đ, tuy nhiên đến

kiến ban đầu.

thời gian khai giảng các tổ chức khác
không tham gia nên lớp học vẫn diễn
ra với quy mô nhỏ hơn, chi phí là
6,000,000đ.

3

Quản lý hành

Nguyễn Thị Thùy

26/3 – 7/2014

chính nhân sự

Hương

Thời gian diễn ra trễ

Trần Thúy Anh

hơn so với dự kiến ban  Có sự thay đổi về TNV: Nguyễn Thị

 Tham gia học tập tại Trung tâm Phát
triển Khoa học Kinh tế (CED)

đầu (4 tháng, bắt đầu

Thùy Hương thay thế cho Tống Bá

từ tháng 12/2013), vì

Đạt.

lý do nhận được tài trợ  Vì một số học phần không phù hợp
trễ hơn dự kiến nên

với thời gian cá nhân nên TNV

thời gian khai giảng

Nguyễn Thị Thùy Hương xin đổi lịch

khóa kế tiếp là 3/2014.

học và thi trễ hơn dự kiến ban đầu.
(Sẽ tham gia cùng khóa khai giảng
vào tháng 7/2014)

4

Nghiệp vụ kế

Nguyễn Thị Lợi

toán trưởng

Thời gian học 6 tháng,
bắt đầu từ 28/3.

 Tham gia học tập tại Đại học Kinh tế
TPHCM.
 Khóa học tính đến thời điểm báo cáo
vẫn chưa kết thúc.

5

Hội thảo

Nguyễn Thị Thùy

Auscham

Hương

2/12/2013

 Không thể tham gia vì trễ hạn đăng
kí.

La Trọng Lương
Các hoạt động phát sinh
1

Quản lý và tổ

Phạm Thanh Quý

19/5 – 3/7/2014

chức sự kiện

Thạch Ngọc Minh

Thời gian thi: dự kiến

chuyên nghiệp

Tâm
Nguyễn Thị Thùy
Hương

tháng 8/2014.

 Tham gia học tập tại Trung tâm Phát
triển Khoa học Kinh tế (CED).
 Khóa học tính đến thời điểm báo cáo
vẫn chưa kết thúc.
 Vì lý do lịch thi CED thay đổi.

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.
Dự án “Nâng cao năng lực TNV” được thực hiện với mong muốn những TNV được trau dồi kiến thức
và kỹ năng hoạt động. Đồng thời đảm nhận những vai trò nhất định trong cơ cấu tổ chức của Quỹ. Mục tiêu ban
đầu đề ra “Quỹ dần hoàn thiện cơ cấu tổ chức đến 90% cho đến tháng 8/2014”.

Kết quả dự kiến

Quá trình thực hiện nhằm đạt
được kết quả



Có 09 TNV tham gia vào dự án và hiện nay đang đảm nhận các
nhiệm vụ như sau:

1. Nguyễn Thị Thùy Hương: Chánh Văn phòng.
2. Trần Thị Thúy Anh: Trưởng Nhóm Phát triển dự án.
3. Tống Bá Đạt: TNV nhóm Phát triển dự án, phụ trách viết tin tức.
4. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc: TNV nhóm Phát triển dự án.
5. Thạch Ngọc Minh Tâm: TNV hỗ trợ Hành chính.
6. La Trọng Lương: Trưởng ban Hoạt động - Sự kiện.
7. Phạm Thanh Quý: TNV phụ trách Sự kiện.
8. Nguyễn Thị Lợi: Kế toán Quỹ.



Cử TNV tham gia vào các khóa
học:

1. Quản lý Hành chính – Nhân
sự.
2. Viết và quản lý dự án.
3. Tập huấn viết tin tức.
4. Tổ chức sự kiện chuyên
nghiệp.
5. Kế toán trưởng.

9. Đặng Dương Phương Trúc: phụ trách mảng Truyền thông – Đối
ngoại.


09 TNV tham gia vào dự án cam kết làm việc với Quỹ ít nhất là 1 

TNV kí cam kết với Quỹ. (Xem

năm, từ 30/06/ 2014 – 30/06/2015.

tài liệu đính kèm Phụ lục 1 _
Danh sách ký nhận bản cam kết)

Thời gian từ khi thực hiện dự án cho đến nay không quá dài, kết quả cũng chưa thực sự rõ nét tuy nhiên
chúng tôi cũng ghi nhận một số điểm khả quan như sau (từ 01- 06/2014):


Ban sự kiện đã tổ chức thành công các chương trình: hội thảo “Những nghịch lý trong quy hoạch giao
thông đô thị, diễn giả GS Phan Văn Trường”, art talk “Áo dài trong đời ống thị dân, diễn giả NTK
Chương Đặng”, hội Thảo “Không gian sinh hoạt cộng đồng, diễn giả KTS Khương Văn Mười”, chương
trình “Về nguồn”, summer camp “Khám phá kiến trúc Đà Lạt”.



Sau khóa học “Viết và quản lý dự án”, nhóm Phát triển dự án đã viết một số dự án như: Kiểm toán độc
lập báo cáo tài chính 2014, Hỗ trợ Giáo dục – chương trình Rút ngắn khoảng cách 2014.



Khóa học kế toán trưởng giúp TNV bổ sung kiến thức, chuẩn bị cho hoạt động kiểm toán vào tháng
8/2014.



Xây dựng các quy trình hoạt động, hoàn thiện mô tả công việc, sắp xếp lại các dữ liệu một cách khoa
học hơn,…
Hạn chế:



Mục tiêu dự án đề ra chưa thực sự cụ thể. Mục tiêu đưa ra là hoàn thành được cơ cấu tổ chức 90%, tuy
nhiên thời gian ngắn và quy mô dự án nhỏ nên các hoạt động không đủ để dẫn đến mục tiêu.



Một số TNV tham gia các khóa học không đúng với công việc đang đảm nhiệm. (Tuy nhiên với kinh
nghiệm mà các TNV có được từ các khóa học sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc hướng dẫn cho các
lượt TNV về sau)



Thời gian các lớp học (đăng kí bên ngoài) có sự thay đổi hoặc kéo dài vượt quá thời gian dự án.

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)

Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa)

(2)

Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ
thay đổi)

(3)

Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)

(4)

Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra)

(5)

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? (vui lòng cho ví dụ cụ thể một hay hai trường hợp)


Nhóm Phát triển dự án của Quỹ được thành lập từ trước khi Dự án “Nâng cao năng lực TNV” được triển
khai, tuy nhiên các TNV vẫn chưa tiếp thu được kiến thức chuyên môn một cách hoàn chỉnh. Kể từ khi
tham gia khóa tập huấn “Viết và quản lý dự án” các TNV có thêm kiến thức và tự tin viết các dự án về
sau, mà điển hình là chúng tôi đã viết hoàn tất dự án “Hỗ trợ giáo dục” để tham gia chương trình Rút
Ngắn Khoảng Cách 2014.



Thêm sự kiện…

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.
(Xem tài liệu đính kèm: Giải trình tài chính dự án Nâng cao năng lực TNV_Phụ lục 2)
Thu nhập từ dự án
Nguồn thu nhập
a.

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

b.

Đóng góp từ tổ chức

c.

Các nguồn khác

Số tiền
29,036,000
9,364,000
10,000,000
48,400,000

Tổng cộng:

-------------------

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?
Trung tâm LIN đã hỗ trợ chúng tôi về mặt tài chính trong việc thực hiện hầu hết các hoạt động của dự án.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận được sự tư vấn và hướng dẫn từ các TNV chuyên môn trong việc triển khai
các hoạt động.
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

 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

 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).


Thông tin về Hội thảo “Những nghịch lý trong quy hoạch giao thông đô thị_Diễn giả GS Phan Văn Trường”:
http://goo.gl/5KSgzI



Thông tin về Art talk “Áo dài trong đời ống thị dân_Diễn giả NTK Chương Đặng”: http://goo.gl/h8mQDL



Thông tin về Hội Thảo “Không gian sinh hoạt cộng đồng__Diễn giả: KTS Khương Văn Mười”:
http://goo.gl/Spv6eu

(Những mẫu tin này do TNV tham gia vào Khóa tập huấn Viết tin tức biên tập)

