
Ngày: 09.02.2017 

 

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 The Jailbreak VN 2016 

 

Chương trình/Hoạt động tổ chức chuỗi hoạt động The Jailbreak VN 2016 

Số tiền tài trợ 30.000.000vnđ Thời gian từ tháng 2, 2016 đến tháng 10, 2016. 
                (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…). 

 

 HOẠT  ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO 

AI) 

THAY ĐỔI (NẾU CÓ) 

1. Hội trại Unplugged Day  

Hội trại 02 ngày 01 đêm dành cho các bạn trẻ thành phố 

cơ hội kết nối và thực hành lối sống khỏe mạnh, không 

lạm dụng thiết bị điện tử.  

Hội trại diễn ra tại Cần Giờ, ngày 25.06.2016. 

 

- Là chương trình phát sinh sau khi thành 

viên dự án họp bàn và lên kế hoạch 

chương trình. 

- Chương trình thay đổi nhằm mục đích 

khẳng định ý nghĩa xây dựng giới trẻ 

năng động, hiểu biết. 

 

2. Hội thảo Point Your Shoes 

Hơn 100 bạn trẻ đến tham dự lắng nghe chia sẻ từ các 

anh chị phượt thủ nổi tiếng, những câu chuyện về con 

người, thiên nhiên, văn hóa trên khắp mọi miền. 

Chương trình diễn ra tại cao ốc Itaxa, 03.07.2016. 

 

- Kết hợp giữa họp báo và hội thảo để 

giới thiệu về chương trình và thu hút 

được số lượng đông đảo các bạn trẻ 

tham gia.  

 

3. Chương trình 1.8h – Footprint in Saigon 

Hoạt động ngoài trời với sự tham gia của gần 200 bạn 

sinh viên trên khắp thành phố, giải mật thư và tìm hiểu 

về văn hóa, con người Sài Gòn.  

Chương trình diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 

24.07.2016. 

 

- Là cuộc thi mini Jailbreak, được đổi tên 

để phù hợp với yêu cầu truyền thông. 

Nội dung chương trình cũng được điều 

chỉnh để đảm bảo an toàn cho người 

tham dự. 

4. HCM - Cuộc thi 36h – No money, How far can you go? 

Các đội thi tham gia gây quỹ và bắt đầu hành trình đi 

của mình. Đội xa nhất đã đặt chân đến Trung Quốc.  

Chương trình diễn ra trong 02 ngày, 13-14.08.2016 tại 

thành phố HCM. 

 

 

5 Bộ ảnh Tuta – Không được thực hiện. - Kế hoạch truyền thông thay đổi, nhận 

thấy ý tưởng về bộ ảnh sẽ không thiết 

thực và không lan tỏa được thông điệp 

của chương trình.  

 

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết) 



 

 

 

 

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. 

 

 KẾT QUẢ DỰ KIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ 

1. Hơn 200 người tham dự trong dự án. Đội ngũ thực hiện dự án đã lên kế hoạch truyền thông 

hiệu quả, đưa hình ảnh dự án đến với nhiều bạn trẻ, tăng 

mức độ nhận diện của chương trình lên 80%. 

Liên hệ trực tiếp các câu lạc bộ đội nhóm, các trường Đại 

Học để hỗ trợ truyền thông. 

Nhận được sự bảo trợ truyền thông của những trang lớn: 

2!, Ybox, Barcode… 

 

2. Quyên góp 100 triệu cho các hoạt động từ 

thiện. 

 

Ban Tổ Chức chương trình đã tiếp cận rất nhiều nhà tài 

trợ, mang đến hình ảnh của chương trình để gây quỹ, lan 

tỏa mục tiêu hỗ trợ từ thiện. 

 

3. Giúp đỡ các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn 

thành phố. 

Sau quá tình tìm hiểu và nghiên cứu, Ban Tổ Chức gửi 

chi phí hỗ trợ xây trường học cho các em ở xã Bát Xát, 

huyện Lào Cai.  

Thời tiết khó khăn và địa hình hiểm trở đã khiến cuộc 

sống sinh hoạt học tập của các em rất khó khăn.  

Trường học đã được xây dựng và đi vào hoạt động thành 

công nhờ sự hỗ trợ của chương trình. 

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết) 

 

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết) 

  

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? (ví dụ, cho chúng tôi biết về những thành công đáng kể hay các vấn đề xảy ra mà tổ chức bạn đã 

giải quyết được) 

Từ ngày bắt đầu đến nay, chương trình phải đối mặt với nhiều thử thách do ý tưởng chương trình quá khó và 

để thành công mang thông điệp của chương trình đến giới trẻ là cực kỳ thử thách. Nhưng điều tuyệt vời nhất 

sau chương trình đó chính là cộng đồng, tập thể The Jailbreak VN. Các bạn khi tham gia đã giữ đúng được 

hình ảnh của người trẻ đam mê dịch chuyển và mang ý nghĩa trên mỗi bước chân.  

Dù chương trình diễn ra vào dịp hè, là thời điểm đa số các bạn sinh viên đã về quê hoặc có kế hoạch riêng, 

chương trình vẫn thành công với hơn 200 người tham dự trên toàn thành phố. Tinh thần của các bạn và 

những câu chuyện các bạn chia sẻ trong gala đã cho thấy The Jailbreak VN đã thành công khi trở thành một 

mốc đánh dấu sự trưởng thành trong cả thành viên BTC và người tham dự.  

 

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. 

 

Chi tiêu từ dự án 

 

Mục chi tiêu ngân sách 

Tổng kinh phí 

ngân sách 

Các khoản chi 

thực tế cộng 

dồn 

Cân đối còn 

tồn (hay chi 

nhiều hơn) 

Giải thích 

(nếu khác biệt kinh phí lớn 

hơn 10%) 

      

 Hỗ trợ xây trường ở 

huyện Bát Xát, Lào Cai 

 

30.000.000vnđ 30.000.000vnđ   

 Phần thưởng dành cho 

các bạn tham dự chương 

trình. 

15.900.000vnđ 15.900.000vnđ   

      

 Chi phí tổ chức hội trại 

Unplugged Day 

 

12.000.000vnđ 13.282.000vnđ  - Chi phí phát sinh về 

âm thanh. 

 Chi phí truyền thông 

online Facebook. 

2.000.000vnđ 500.434vnđ 

124.566vnđ 

1.000.030vnđ 

553.000vnđ 

 

(178.030vnđ)  

 Chi phí địa điểm cho hội 

thảo Point Your Shoes.  

 

4.000.000vnđ 4.000.000vnđ   

 Chi phí in ấn hồ sơ. 

 

195.000vnđ 195.000vnđ   

 Chi phí in áo cho thành 

viên ban tổ chức và 

người tham dự. 

 

6.000.000vnđ 5.150.000vnđ 850.000vnđ - Chi phí được giảm 

giá do đặt áo số 

lượng lớn. 

 Chi phí mua hoa trong 

hội thảo.  

192.000vnđ 192.000vnđ   

 Tổng cộng: 70.287.000vnđ 70.897.030vnđ (609.070vnđ)  

 

Thu nhập từ dự án 

 Nguồn thu nhập Số tiền 

a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 30.000.000vnđ 

b. Đóng góp từ tổ chức  

c. Các nguồn khác 40.700.000vnđ 

 Tổng cộng: 70.700.000vnđ 

 

3. Sự hỗ trợ từ Trung tâm LIN ảnh hưởng như thế nào đến dự án của bạn?  

 

Trung tâm LIN đã hỗ trợ tài chính cho chương trình, làm nền tảng để chương trình mở rộng quy mô và 

truyền tải thông điệp hiệu quả đến với giới trẻ và tổ chức thành công nhiều chương trình ý nghĩa. 

 

Ngoài ra, các anh chị ở trung tâm LIN đã hết long hỗ trợ, động viên và đưa ra lời khuyên cho chương trình 

trong suốt thời gian hoạt động.  

 

Trung tâm LIN đóng vai trò thiết yếu để chương trình có thể tiếp tục và phát triển.  

 

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 

 

Phần F:  Kế hoạch tới 

 



 Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?        Có      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). 


