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THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Trang 1-2 

Thông điệp  

từ Giám đốc Điều hành 

 

Trang 2-3 

Thông tin dành cho  

tổ chức Phi lợi nhuận 

(PLN) 

 

Trang 4 

Thông tin dành cho 

nhà tài trợ 

 

Trang 5 

Thông tin dành cho 

tình nguyện viên (TNV)  

chuyên môn 

 

Trang 6 

Cảm ơn các đối tác  

hỗ trợ LIN  

Trong Bả n tin Nhi p Cả u  

so  nả y: 

“Giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương” 

Chào những người bạn, đối tác của LIN, 

Hai tháng qua là khoảng thời gian bận rộn nhưng vô cùng thú vị với đội ngũ LIN! 

Chúng tôi đã may mắn là một trong 4 tổ chức phi lơi lợi nhuận (PLN) tại TP.HCM 

được hỗ trợ dịch vụ tư vấn tình nguyện (Pro-bono) từ nhóm quản lý của tập đoàn 

FedEx (FedEx Global Leadership Corps). Kết nối LIN với FedEx là Pyxera Global, một 

tổ chức hoạt động tương tự LIN, hỗ trợ các tổ chức PLN phát triển năng lực thông 

qua kết nối TNV chuyên môn với các tổ chức PLN trên toàn cầu.  

Sau ba tuần làm việc, các tình nguyện viên (TNV) FedEx đã cung cấp cho đội ngũ 

LIN những công cụ, kỹ thuật và hướng dẫn rất thực tế không chỉ trong công việc 

hằng ngày (như phối hợp làm việc nội bộ, quản trị tổ chức và giới thiệu về LIN) mà 

còn trong những chiến lược dài hạn cho sự phát triển giữa LIN và các đối tác như 

nhà tài trợ, chính phủ.  

Điều quý giá nhất trên tất cả là một tình bạn giữa những cá nhân khác biệt về văn 

hóa, môi trường, kinh nghiệm làm việc nhưng cùng hướng đến giá trị chung là lắng 

nghe, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng cho những nỗ lực giải quyết các vấn đề xã 

hội. 

Đội ngũ LIN và các tình nguyện viên FedEx 
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 Làm việc với đội ngũ TNV FedEx cũng nhắc chúng tôi về ý nghĩa của những đóng góp về chuyên môn từ các tình nguyện viên 

nhằm giúp các tổ chức PLN duy trì, phát triển và tạo ra tác động trong cộng đồng. Điều này thúc đẩy, truyền cảm hứng để 

chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình: kết nối các TNV chuyên môn tại Việt Nam với các tổ chức PLN địa phương, 

phát triển năng lực cho họ, và tổ chức các sự kiện giao lưu giữa TNV với các tổ chức cộng đồng.  

Tháng 3 vừa qua, LIN cũng đã chính thức khởi động một chương trình quan trọng về tình nguyện chuyên môn có tên Sáng 

kiến vì Cộng đồng (CPI). CPI 2016 mang đến cơ hội để các chuyên gia đến từ doanh nghiệp đóng góp kỹ năng, kiến thức 

nhằm phát triển năng lực lãnh đạo của 17 cá nhân đến từ 15 tổ chức PLN địa phương. Trải qua quá trình lựa chọn khó 

khăn, chúng tôi tìm ra được các tổ chức PLN tham gia CPI năm nay. Các tổ chức chưa được chọn vẫn có thể đăng ký tham 

gia CPI 2017 cũng như các chương trình phát triển kỹ năng khác của LIN – hãy yên tâm là chúng tôi luôn đồng hành cùng 

các bạn!   

Bên cạnh đó, LIN cũng nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân cho chương trình CPI 2016: Irish Aid, Dale Carnergie, 

chị Nguyễn Thị Bích Tâm, chị Nguyễn Trịnh Khánh Linh, chị Nguyễn Liên Khả, chị Đào Lê Duyên, anh Lê Hồng Phúc, anh 

Huỳnh Minh Thảo, anh Tony Williams. LIN chân thành cảm ơn những đóng góp tài chính cũng như chuyên môn từ các anh 

chị cho chương trình. 

LIN cũng rất vui tiếp tục nhận những đóng góp về tài chính từ GIBC (Global Integration Business Consultants) cho Quỹ cộng 

đồng Rút ngắn Khoảng cách, Vinausteel, SIT Study Abroad, Cimigo, MSD, CHUM Bạn đồng hành, Happier, BCNV, các cá nhân 

đóng góp qua Global Giving  cho  các hoạt động chung của Trung tâm LIN. Cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các bạn.  

Chúng tôi cũng cảm ơn đến các bạn TNV đã hỗ trợ LIN và các tổ chức PLN đối tác của LIN. Đặc biệt cảm ơn 15 tổ chức PLN 

tham gia chương trình CPI 2016 vì những nỗ lực và sự cam kết phát triển vững mạnh để phục vụ cộng đồng tốt hơn. 

Cuối cùng, trong nỗ lực minh bạch thông tin hoạt động, chúng tôi rất vui đã chia sẻ đến bạn báo cáo hoạt động năm 2015 

của LIN. Bạn có thể xem tại đây. Hiện tại, công ty Ernst & Young đang hỗ trợ LIN hoàn tất báo cáo kiểm toán năm 2015, 

chúng tôi sẽ sớm thông báo đến bạn khi báo cáo này hoàn chỉnh. 

Trả n tro ng, 

Trả n Vu  Ngả n Giảng 

DÀNH CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

SỰ KIỆN NỔI BẬT THÁNG 6/2016 

CÀ  PHÊ  SÀ NG  

PHI LỢ I NHUÀ  N 

16/06/2016 

TÀ  P HUÀ N 

VÒ NG TRÒ N LÀ NH ĐÀ Ò 

16—18/06/2016 

NGÀ Y TƯ VÀ N 

PHI LỢ I NHUÀ  N 

23/06/2016 

http://linvn.org/images/Report/LINAnnualReport2015_VN.pdf
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     CHÚNG TA CÓ ĐỦ KIÊN NHẪN LẮNG NGHE ĐỐI TÁC CỦA MÌNH? 

Bà Nuala O'Bien (áo trắng) dẫn dắt cuộc thảo 

luận Cà phê sáng PLN tháng 03 

Đâ y lâ  câ u hỏ i bâ  Nuâlâ O'Bien, Truở ng phỏ ng Phâ t trie n cu â Đâ i sứ  quâ n Ire-

lảnd tả i Hả  No  i, đưả rả trong buo i Cả  phê  sả ng Phi lợ i nhuả  n thả ng 3 do Trung 

tả m LIN to  chư c vả o ngả y 31/03/2016 xoảy quảnh chu  đê  thư c hiê  n dư  ả n phả t 

triê n co  ng đo ng cu ả to  chư c PLN trong thư c tê . 

Trong buo i tro  chuyê  n nả y, bả  Nuảlả đưả rả ki ch bả n giả i quyê t vả n đê  tư  hải to  

chư c khả c nhảu trong mu c tiê u giả m bê  nh truyê n nhiê m cho co  ng đo ng 5,000 

nguợ i. Vợ i sư  gợ i y  cu ả bả  Nuảlả Ò'Biên, nguợ i thảm giả lả n luợ t so sả nh tiê n 

trì nh hoả t đo  ng cu ả hải dư  ả n vả  đả  t mì nh vả o bả vi  trì  cu ả đo i tuợ ng thu  huợ ng, 

to  chư c PLN vả  nhả  tả i trợ  đê  chiả sê  kinh nghiê  m thư c tê . 

KẾT QUẢ VÒNG TÀI TRỢ I/2016 QUỸ RNKC 

 
 
 
 
 
 

 
Ngả y 08/05, 6 dư  ả n co  điê m cảo nhả t vo ng tả i trợ  I/2016 đả  
thảm dư  vo ng chung kê t sư  du ng mo  hì nh CrowdPitch vả o tả i 
Trung Tả m LIN.   
 
Kê t quả  cuo i cu ng dư ả trê n to ng kê t điê m cu ả 2 bản giả m khả o 
như sảu: 
 

 SÒSUB - Dư  ả n "SÒSUB" 

 Ho  i Nả n Nhả n Chả t Đo  c Dả Cảm Cu  Chi (VÀVÀ Cu  Chi) - Dư  
ả n "Lợ p ho c xoả  mu  chư  cho trê  khuyê t tả  t" 

 CLB TNV Quo c Tê  IVC - Dư  ả n "IVC Cu ng êm đê n truợ ng" 

 CLB Tì nh Nguyê  n Bê  Kho ê Bê  Ngoản - Dư  ả n "Mo  hì nh lợ p 
ho c vả  mả ng luợ i kê t no i thả n nhả n bê  nh nhi tả i BV 
Truyê n mả u – Huyê t ho c TP. HCM, cợ sợ  Phả m Viê t 
Chả nh"  

CPI 2016 BẮT ĐẦU VỚI 3 CHUỖI TẬP HUẤN  

CHO TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

 

 

Ngả y 06/05, chượng trì nh 

Sả ng kiê n vì  Co  ng đo ng (CPI) 

2016 vợ i chu  đê  Phả t triê n Ky  

nả ng Lả nh đả o cho cả c to  chư c PLN chì nh thư c khợ i đo  ng vợ i 

chuo i 3 modulê tả  p huả n kiê n thư c dả nh cho 17 lả nh đả o to  

chư c PLN.  Cả c chuyê n giả tả  p huả n go m: 

 Chi  Nguyê n Thi  Bì ch Tả m, Chuyê n giả Tư vả n Phả t triê n 

 Ành Lê  Quảng Bì nh, Chu  ti ch Ho  i đo ng Viê  n nghiê n cư u Xả  
ho  i, Kinh tê  vả  Mo i trượ ng (iSÊÊ) vả  Chu  ti ch Nho m lả m 
viê  c vì  sư  thảm giả cu ả ngượ i dả n (PPWG) 

 Chuyê n giả Dảlê Cảrnêgiê Viê  t Nảm: Nguyê n Nho Minh, 
Trả n Minh Hả o, Truong Minh Tư , Huy nh Minh Như t 

 Chi  Nguyê n Liê n Khả  - Truợ ng bo   phả  n Đả o tả i vả  Phả t 
triê n co ng ty VNG 

ĐỌC THÊM 

“CÓ PHẢI AI CHO GÌ MÌNH CŨNG LẤY?” 

Chuo i Cả  phê  PLN tiê p tu c vợ i buo i tro  chuyê  n diê n rả vả o to i 6/5 vê  Tư  thiê  n vả  

Phả t triê n trong giu p đợ  cả c đo i tuợ ng dê  bi  to n thượng trong co  ng đo ng.  

Khả ch mợ i chiả sê  lả n nả y lả  chi  Nguyê n Thi  Bì ch Tả m, Chuyê n giả Tư vả n Phả t 

triê n vả  ảnh Lê  Quảng Bì nh, Chu  ti ch Ho  i đo ng Viê  n nghiê n cư u Xả  ho  i, Kinh tê  

vả  Mo i trượ ng (iSÊÊ) vả  Chu  ti ch Nho m lả m viê  c vì  sư  thảm giả cu ả ngượ i dả n 

(PPWG). 

Hải chu  đê  thả o luả  n no ng nhả t tả i buo i cảfê lả  đo i vợ i cả  nhả n thì  “mì nh lả m tư  

thiê  n vì  mì nh hảy vì  nguợ i khả c?” vả  đo i vợ i to  chư c phi lợ i nhuả  n thì  co  phả i "ải 

cho gì  mì nh cu ng lả y”? 

Từ trái sang: anh Trường Sơn, chị Bích Tâm 

và anh Quang Bình 

ĐỌC THÊM 

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG ĐẠO ĐỨC GÂY QUỸ 

Trong nả m 2015, mo  t nho m cả c to  chư c PLN đi ả phượng đả  cu ng nhảu phả t triê n 

nê n bả n Huợ ng dả n vê  Cả c Nguyê n tả c Đả o đư c trong Gả y quy . 

Bo   nguyê n tả c nả y đuợ c pho ng thêo Tuyê n bo  Quo c tê  vê  nguyê n tả c đả o đư c 

trong gả y quy  cu ả Hiê  p ho  i Gả y quy  Quo c tê , nhả m tả o rả mo  t bo   quy tả c ư ng xư  

phu  hợ p vợ i bo i cả nh Viê  t Nảm vả  chả p nhả  n đuợ c đo i vợ i to  chư c NGÒs/NPÒs 

Viê  t Nảm. 

XEM CHI TIẾT 

XEM CHI TIẾT XEM CHI TIẾT 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/461-chung-ta-co-du-kien-nhan-de-lang-nghe-doi-tac-cua-minh
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/469-caphe-pln-co-phai-ai-cho-gi-minh-cung-lay
http://linvn.org/images/Resources/Cac_nguyen_tac_trong_dao_duc_gay_quy_2016.pdf
http://WWW.bit.ly/nguyentacdaoductronggayquy
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/466-ket-qua-vongi-2016-quy-rnkc
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/466-ket-qua-vongi-2016-quy-rnkc
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/467-cpi2016-hoc-de-thay-minh-nho-be-hon
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/466-ket-qua-vongi-2016-quy-rnkc
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CẬP NHẬT DỰ ÁN “VÌ MÔI TRƯỜNG”  - NHẬN TÀI TRỢ NĂM 2015 TỪ QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH (RNKC) 

Dư  ả n Vì  Mo i Truợ ng - giả i I Ru t ngả n Khoả ng cả ch vì  Mo i trượ ng 2015 (đuợ c tả i trợ  150,000,000 VNĐ) 

cu ả ÊCÒ Viêtnảm Group (ÊVG) đả  chuyê n đi ả bả n thư c hiê  n dư  ả n tư  Bê n Trê sảng Trả  Vinh vợ i sư  chả p 

thuả  n cu ả bản giả m khả o co  ng đo ng dư ả trê n cả c khả o sả t thư c tê  vả  cảm kê t bả ng vả n bả n vợ i chì nh 

quyê n đi ả phượng. Nguyê n nhả n chuyê n đo i đi ả bả n mợ i xêm tả i đả y. 

 

Tì nh đê n nảy, dư  ả n đả  lả p đả  t đuợ c 4 tu i Biogảs vả  8 tu i nượ c tả i huyê  n Cả u Kê , Tì nh Trả  Vinh, to  chư c 

cả c ho  i thả o vê  Biogảs tả i UBND huyê  n Cả u Kê , vả  tả i xả  Hoả  Àn vả  Phong Phu  cho chì nh quyê n đi ả 

phượng, cả c to  chư c ho  i đoả n như Ho  i No ng dả n, Ho  i Phu  nư , cả c cả n bo   no ng nghiê  p vả  nguợ i dả n đi ả 

phượng. 

 

Dư  ả n đả  chi to ng co  ng 103triê  u đo ng cho cả c thiê t bi  lả p đả  t hê   tho ng biogảs vả  hê   tho ng chư ả nuợ c 

HPDÊ, chi phì  tiê n trả m, to  chư c tả  p huả n, đả nh giả  chả t luợ ng, chi phì  cho nhả n viê n điê u pho i dư  ả n vả  

cả c chi phì  in ả n tả i liê  u, …. 

 

Vê  kê  hoả ch sả p tợ i, trong thả ng 8, ÊVG sê  hoả n thiê  n lả p đả  t 12 tu i nuợ c vả  4 tu i Biogảs co n lả i. Đo ng 

thợ i, ÊVG sê  sợ m tho ng bả o ngả y cu  thê  đê  nhả  tả i trợ  vả  cả c tì nh nguyê  n viê n co  thê  thảm giả cu ng dư  

ả n. Trong thả ng 10/2016, ÊVG sê  bả o cả o to ng kê t kê t thu c dư  ả n. 

DÀNH CHO NGƯỜI ỦNG HỘ 

LỊCH THĂM THỰC ĐỊA DỰ ÁN THUỘC  

QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 

Trung tả m LIN xin mợ i cả c bả n đả , đảng vả  sê  ho  

trợ  cho cả c dư  ả n thuo  c khuo n kho  Quy  Ru t ngả n 

Khoả ng cả ch thảm giả cả c chuyê n thả m nả y. Li ch 

trì nh cu  thê  như sảu: 

 27/5/2016, 9.30 sả ng, Nho m thảnh niê n 

khuyê t tả  t trì  tuê   My Futurê, dư  ả n Ho  trợ  

nho m thảnh niê n khuyê t tả  t trì  tuê   

 28/5/2016, 9.30 sả ng, Cêporêr Ho c Mo n vả  

CHUM, dư  ả n Đo ng hả nh cu ng trê  êm đượ c 

bả o trợ  tả i CÊPÒRÊR Ho c Mo n vả  giả đì nh 

 28/5/2016, 9.30 sả ng, Cêporêr Ho c Mo n, dư  

ả n Vượ n rảu co  ng đo ng Ho c Mo n 

 12/6/2016, 9.30 sả ng, Ho  i nả n nhả n chả t 

đỏ  c dâ câm/diỏxin huye  n Cu  Chi, dứ  â n 

Pho ng vả  t lì  tri  liê  u dả nh cho trê  bi  nhiê m 

dioxin vả  trê  khuyê t tả  t tả i co  ng đo ng 

 

18 TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN MỚI TRÊN PHILOINHUAN.ORG 

Trong thả ng 3&4/2016, thê m 18 to  chư c PLN đả ng ky  chiả sê  tho ng tin 

trê n wêbsitê philoinhuản.org: 

 

1. CLB Co ng Tả c Xả  Ho  i Nhả n À i 

2. Chi Ho  i Truyê n Tho ng Mo i 

Truợ ng & Phả t Triê n Co  ng Đo ng 

3. Chượng trì nh Tì nh Thả n 

4. Cợ sợ  Bả o Trợ  Xả  ho  i Giả đì nh 

Hoả Mả u Đợn 

5. Co ng ty TNHH Tư vả n Nghiê n 

cư u vả  Phả t triê n Thả nh Dảnh  

(G-link Viê  t Nảm) 

6. Trung tả m Khuyê t tả  t vả  Phả t 

triê n (DRD) 

7. Đỏ i Cỏ ng Tâ c Xâ  Hỏ  i truở ng Đâ i 

ho c Kinh Tê  TP. HCM 

8. Đỏ  i Ý  tuở ng kinh dỏânh Đâ i hỏ c 

Ngoả i Thượng TP. HCM 

9. Dư  À n Tu  Sả ch Trả i Tim 

10. Ho  i Bả o Trợ  Trê  Êm TP. HCM 

11. Ho  i Liê n Hiê  p Phu  Nư  phuợ ng 

cả u Ò ng Lả nh Quả  n 1 

12. Mả i ả m Hoả Ho ng Nho  

13. Nho m CTXH Mo  t Ngả y Mợ i 

14. Nho m Tì nh nguyê  n Go p Sả ng 

15. Nho m tì nh nguyê  n Như ng uợ c 

mợ xảnh 

16. Quy  ho c bo ng Huy nh Tả n Phả t 

17. Sinh viê n trong mo i trượ ng kinh 

doảnh vì  co  ng đo ng (UÊH SISÊ) 

18. Trung tả m Giả o du c Sư c kho ê vả  

Phả t triê n Co  ng đo ng Tượng Lải 

TRUY CẬP WEBSITE PHILOINHUAN.ORG ĐĂNG KÝ THĂM THỰC ĐỊA 

CHÚC MỪNG 5 NHÀ TÀI TRỢ NHẬN QUÀ KHI THAM GIA KHẢO SÁT TỪ LIN 

 

Trung tả m LIN xin chu c mư ng 5 nhả  tả i trợ  sảu đả  mảy mả n nhả  n đượ c phả n quả  vì  đả  thảm giả khả o sả t tư  LIN. Dảnh sả ch 

nhả  n quả  đượ c Tảm Hả o vả  Wrảp&Roll cho n ngả u nhiê n tư  to ng so  ngượ i thảm giả khả o sả t. LIN sê  sợ m liê n lả c vợ i 5 nhả  tả i 

trợ  nả y: 

 

 Ms. Vu Thi Quynh Giao - VND 500,000 Vouchêr from Wrảp & Roll Rêstảurảnt 

 Ms. Nguyen My - VND 200,000 Vouchêr from Wrảp & Roll Rêstảurảnt 

 Ms. Pham Thi Phuong Lan - VND 200,000 Vouchêr from Wrảp & Roll Rêstảurảnt 

 Mr. Dennis Berg - VND 300,000 Vouchêr from Tảm Hảo Frêsh Noodlês Rêstảurảnt 

 Ms. Nguyen Thu Thuy - VND 300,000 Vouchêr from Tảm Hảo Frêsh Noodlês Rêstảurảnt 

http://bit.ly/1Q39sMQ
http://bit.ly/1Wn9XoN
http://www.philoinhuan.org
http://goo.gl/forms/2z6lCt3GY8
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DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN CHUYÊN MÔN 

CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN CỦA CÁC SỰ KIỆN MANDALA NIGHT TIẾP THEO 

28/06: Nêtworking cho như ng ngượ i muo n tả o rả thảy đo i  

26/07: Kê t no i Bản Quả n Tri  cho to  chư c phi lợ i nhuả  n 

30/08: Nêtworking cho như ng ngượ i muo n tả o rả thảy đo i  

 

27/09: Ho c tư  thả t bả i: Cả u chuyê  n vê  như ng sư  hợ p tả c 
bả t thả nh giư ả to  chư c vả  TNV 

22/11: Nêtworking cho như ng ngượ i muo n tả o rả thảy đo i  

20/12: Liê  u cả c doảnh nghiê  p co  nê n bo  Ngả y Co  ng Đo ng?  

BỐN KINH NGHIỆM HỢP TÁC GIỮA TNV TỪ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 

Đỏ ng hâ nh vở i đỏ  i ngu  LIN tứ  nâ m 2009 cu ng vở i câ c dỏânh nghie  p khâ c, câ c nhâ n vie n cu â Tâ  p đỏâ n Hỏrizỏn Câpitâl đâ  tì nh 

nguyê  n thảm giả Ho  i đo ng Quả n tri  (HĐQT) cu ả LIN, nhả m giu p LIN giả i quyê t cả c vả n đê  trong quả n ly  nhả n sư , quả n ly  tả i 

chì nh, tư vả n phả p ly , chiê n luợ c phả t triê n v.v..  Tả i sư  kiê  n Mảndảlả Night thả ng 3/2016, chi  Ngo  Thi  Vả n Ngả - Đả i diê  n Tả  p 

đỏâ n Hỏrizỏn Câpitâl vâ  ânh Phâ m Truở ng Sởn - Giâ m đỏ c Câ c di ch vu  chỏ tỏ   chứ c PLN cu â LIN đâ  chiâ se  kinh nghie  m hở p tâ c 

giư ả doảnh nghiê  p vả  to  chư c PLN vợ i khả ch thảm giả. Duợ i đả y lả  cả c kinh nghiê  m chì nh đuợ c chiả sê  tả i sư  kiê  n.  

 

* Điều gì là động lực để doanh nghiệp & TNV tiếp tục hỗ trợ tổ chức PLN? 

Tư  go c đo   cả  nhả n, chi  Ngả cho biê t sư  phả t triê n cu ả to  chư c lả  điê u doảnh nghiê  p mong mo i nhả t khi thảm giả ho  trợ . Sảu 6 

nả m gả n kê t, cả c TNV tư  co ng ty Horizon co  thê  quản sả t đuợ c to  chư c LIN phả t triê n tư  2 lê n 8 nhả n sư  toả n thợ i giản. Đả  co  

như ng bo   phả  n trong to  chư c đuợ c tả ch rợ i rả vả  kho ng cả n sư  ho  trợ  tư  Horizon nư ả. Điê u nả y lả m đo  i ngu  TNV tư  Horizon rả t 

vui, "gio ng như lả  con chim mì nh đả  tả  p bảy giợ  co  thê  bảy đuợ c ro i vả  y".  

 

Ngoả i rả, ảnh Sợn cho biê t khi to  chư c PLN nhả  n đuợ c sư  ho  trợ  hoả t đo  ng hiê  u quả  thì  uy tì n cu ả doảnh nghiê  p/TNV cu ng sê  

giả tả ng cu ng vợ i uy tì n cu ả to  chư c PLN. Đả y lả  điê u to  chư c PLN co  thê  mảng đê n cho doảnh nghiê  p & TNV tho ng quả sư  hợ p 

tả c nả y.  
ĐỌC THÊM 

CHIA SẺ SAU TRẢI NGHIỆM TÌNH NGUYỆN TẠI LIN TỪ CÁC THÀNH VIÊN FEDEX 

"Tôi nhận ra rằng FedEx thật may mắn khi có PSP (People – Service – Profit: Con người – Dịch vụ - Lợi 

nhuận) là triết lý hướng dẫn hành động. Việc dành thời gian để suy nghĩ một cách chiến lược là cần thiết, 

cho cả tổ chức phi lợi nhuận hay bất cứ ai. Việc quản lý thông tin, nhân sự và các nguồn lực nội bộ một cách 

hiệu quả trong tổ chức cũng đóng vai trò cốt lõi, quan trọng. Thời gian trải nghiệm ở LIN cũng giúp tôi 

khẳng định rằng việc phải đi công tác thường xuyên cũng là một thử thách trong công việc".  

  - Bailey Leopard, Trưởng cố vấn Pháp lý, FedEx Express 

“Khoảnh khắc "aha" (tâm đắc) nhất với tôi là khi nghe Dana, người sáng lập LIN chia sẻ rằng "Chỉ vì điều 

đó khó khăn không có nghĩa là bạn không cố gắng". Trải nghiệm tình nguyện này là một thử thách với cá 

nhân tôi. Song, đúng với tinh thần của FedEx, chúng tôi hoàn tất công việc và khách hàng cảm thấy hài lòng. 

Khách hàng là người quyết định chất lượng của dịch vụ. Và tôi rất vui khi đội ngũ LIN luôn nhấn mạnh về 

sự hài lòng của họ với những gợi ý tư vấn từ chúng tôi." 

  - Marvin White, Quản lý, Bộ phận Sáng tạo và Lập trình, FedEx TechConnec 

 

"Tôi rất ấn tượng khi nhận ra chúng ta có thể tạo ra được những tác động lớn chỉ từ những nguồn lực có 

giới hạn. Dù thế nào thì chúng ta đều là con người với nhau - nền văn hóa có thể rất khác nhau nhưng đều 

có chung một nguồn cảm hứng. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội để thực hiện sự "Đáp đền tiếp nối" 

để chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo đến những người lãnh đạo nữ của LIN ".  

  - Leslie Snyder, Giám đốc Điều hành, FedEx mặt đất, khu vực Pittsburgh   

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/465-bon-kinh-nghiem-hop-tac-doanh-nghiep-to-chuc-pln


6 

 

08-3512-0092 

180/47 Nguyê n Hư u Cả nh, Phượ ng 22, Quả  n Bì nh Thả nh, TP.HCM, Viê  t Nảm 

info@linvn.org www.LINvn.org 

Hỗ trợ Trung tâm LIN 
Bảilêy Lêopảrd 
Bêtsyê Moon Pảrk 
Bu i Thi  Thảnh Vả n 
Cảrêy Zêsigêr 
Chư  My  Thu y Linh 
Dảnả R.H. DÒÀN 
Đâ  ng Thi  Ngỏ c Dung 
Dilshảảd Àli 
Đỏ  Thi  Nhứ Tâ m 
Đỏâ n Bâ ỏ Châ u 
Đỏâ n Mâ nh Khâ m 
Grảêmê Àlêxảndêr 
Hả  Xuả n Trư ng 
Lê  Minh Hả nh 
Lê  Quảng Bì nh 
Lê  Quo c Thả i 
Lê  Thi  Bả ng Tả m 
Lê  Vả n Khả i 
Lêsliê Snydêr 
Lindả Loosê 
Ly  Thi  Ngả n Chả u 
Mả c Phượng Tri 
Mảrk Jêromê 
Mảrk Sidêl 

Mảrvin Whitê 
Ngo  Quy nh Như 
Nguyê n Ành Huy Vu  
Nguyê n Bả o Ngo c 
Nguyê n Duy Liê m 
Nguyê n Phượng Thả o 
Nguyê n Thả i Thảnh 
Nguyê n Thảnh Ho ả 
Nguyê n Thi  Minh Chả u 
Nguyê n Thi  Thảnh Vả n 
Nguyê n Thi  Thảnh Vu  
Nguyê n Thi  Thu Hả  
Nguyê n Thi  Thu y Hượng 
Nguyê n Trả n Hoả ng Ành 
Nhảnh Rợ Chả m 
P. Êli Àngêl Mảzur 
Phả m Ành Tuả n 
Phả m Kiê u Ành 
Phả m Viê  t Ành Minh 
Phản Hoả ng Lê  Hả o 
Quả ch Toả n Long 
Rảy Wilkinson 
Trả n Bả o Ngo c 
Trả n Diê  u Thu y 
Trả n Thi  Cả m Thả ch 

Trả n Thi  Phượng Ành 
Trả n Thi  Thảnh Hượng 
Trả n Thi  Thu y Tiê n 
Tri nh Thi  Thảnh Thu y 
 
Hỗ trợ CPI 2016 
Đâ ỏ Le  Duye n 
Huy nh Minh Thả o 
Lê  Ho ng Phu c 
Nguyê n Liê n Khả  
Nguyê n Thi  Bì ch Tả m 
Nguyê n Tri nh Khả nh Linh 
Tony Williảms 
 
Hỗ trợ tổ chức PLN 
Đâ ỏ Minh Le    
Mải Đoả n Ành Thi 
 
Hỗ trợ Quỹ Rút ngắn 
Khoảng cách 
Bu i Thi  Thy 
Cu  Ngo c Mải 
Đinh Anh Lân 
Đinh Trâ n Thâ ỏ My 
Đỏ  Hỏ ng Lie n 

Hoả ng Ngo c Thiê  n Tả m 
Huy nh Ngo c Lảm 
Lả m Trung Quả n 
Lê  Hu ng Cượ ng 
Lượng Bả o 
Ngo  Phu c Nguyê n 
Nguyê n Hả i Thảnh 
Nguyê n Hoả ng Dung 
Nguyê n Hoả ng Thu y Àn 
Nguyê n Hoả ng Tuả n 
Nguyê n Khảng Àn 
Nguyê n Mải Hả n 
Nguyê n Ngo c Tu  Trả n 
Nguyê n Thi  Cả m Tiê n 
Nguyê n Thi  Hả i Dượng 
Nguyê n Thi  Vả n Ành 
Phản Quo c Thả i 
Trả n Đo  Thu Trảng 
Trả n Ngo c Phu ng 
Trả n Thi  Thảnh Hượng 
Trả n Thi  Yê n Phượng 
Vo  Thi  Ngả 
Vu  Thi  Hả  
Vượng Ly 
Vượng Ngo c Vy Vả n 

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHUYÊN MÔN 

LIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÃ ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐỒNG TRONG THÁNG 3&4/2016 

CÁC TỔ CHỨC ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH 

CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÍNH 

Nhả  tả i trợ  ả n dảnh 
Khả ch thảm giả sư  kiê  n Mảndảlả Night thả ng 03/2016 
Đinh Thi  Quy nh Anh 
Ms. Lêsliê Snydêr 

Phả m Trượ ng Sợn 
Tony Williảms 
Trả n Thu Thả m 
Trả n Vu  Ngả n Giảng 

http://www.LINvn.org

