
TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 5 - VÍ DỤ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 
Tên NPO: Tổ chức “Trẻ học đọc” 

Tuyên bố sứ mệnh của NPO: “NPO của chúng tôi thúc đẩy khả năng đọc thông qua việc dạy thêm cho trẻ em từ 5-8 tuổi.” 

Sáng kiến 1: Xây dựng chương trình dạy thêm ngoài giờ học với các giáo viên tình nguyện. Đến tháng Mười Hai năm 2014, 50 học sinh sẽ 
được học ít nhất 10 tiết học. 
Việc # Mô tả Giao cho Ngày bắt 

đầu 
Ngày kết 
thúc 

Người hỗ 
trợ thêm 

Các nguồn lực cần 
thiết 

1.  Dự thảo hợp đồng với các trường về việc hỗ trợ 
chương trình dạy thêm 

Mai 1 tháng 1 10 tháng 1 Bình  

2.  Họp với hiệu trưởng các trường và hoàn tất hợp đồng Mai 10 tháng 1 17 tháng 1   
3.  Xây dựng kế hoạch tuyển thêm giáo viên. Ngọc 1 tháng 1 30 tháng 1 Mai  
4.  Tuyển dụng, phỏng vấn và ký hợp đồng với các tình 

nguyện viên 
Ngọc 1 tháng 2 1 tháng 5 Bình, Mai Ngân sách cho việc in 

ấn và gửi tài liệu 
quảng cáo tuyển dụng  

5.  Xây dựng chương trình đào tạo tình nguyện viên  Mai 1 tháng 4 1 tháng 5  Phòng học cho việc 
đào tạo  

6.  Đào tạo các tình nguyện viên Nancy 15 tháng 5 30 tháng 5   
7.  Xây dựng kế hoạch tuyển chọn học sinh tham gia học  Bình 1 tháng 4 1 tháng 5   
8.  Phát triển cách tiếp cận để xin thỏa thuận đồng ý cho 

phép tham gia học của phụ huynh học sinh  
Bình 1 tháng 4 1 tháng 5   

9.  Phân học sinh cho các giáo viên Bình 1 tháng 5 1 tháng 6   
10.  Xây dựng và triển khai hệ thống sắp xếp thời khóa 

biểu cho các lớp học thêm  
Ngọc 1 tháng 5 1 tháng 6 Chuyên gia 

tư vấn về 
lập trình  

 

11.  Xây dựng và triển khai hệ thống giám sát nhằm đảm 
bảo các tiết học thêm được tiến hành  

Ngọc 1 May  1 June Chuyên gia 
tư vấn về 
lập trình  

 



 Sáng kiến 2: Quyên góp và tặng sách cho những học sinh tham gia chương trình học. Đến tháng Mười Hai năm 2014, tặng 100 sách cho 
những học sinh tham gia chương trình học. 

 
Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi đã xác định được một nhà xuất bản sách thiếu nhi quan tâm đến việc tặng sách 
cho trẻ  
Những công việc cần thực hiện: 

Việc # Mô tả Giao cho Ngày bắt 
đầu 

Ngày kết 
thúc 

Người hỗ 
trợ thêm 

Các nguồn lực cần 
thiết 

1.  Liên hệ với nhà xuất bản quan tâm để thảo luận về 
việc quyên tặng sách  

Mai 1 tháng 1 15 tháng 1   

2.  Xác định và liên hệ với các nhà xuất bản quan tâm 
khác  

Mai 1 tháng 1 30 tháng 1   

3.  Dự thảo thỏa thuận với các nhà xuất bản về việc 
quyên tặng sách  

Bình 1 tháng 2 28 tháng 2   

4.  Thu xếp việc chuyên chở sách từ nhà xuất bản về văn 
phòng  

Bình 1 tháng 5 30 tháng 5 Sẽ yêu cầu 
các tình 
nguyện 
viên có xe 
tải để vận 
chuyển 
sách  

Xe tải 

5.  Phân loại sách theo cấp lớp  Ngọc 1 tháng 6 15 tháng 6   
6.  Trao tặng sách cho những học sinh tham gia chương 

trình học  
Ngọc 15 tháng 6 1 tháng 12 Bình, Mai  

  

  



Sáng kiến 3: Xây dựng một trang web cho NPO. Đến tháng Sáu năm 2014, trang web mới đi vào hoạt động. 

Tình trạng hiện tại của sáng kiến này: Chúng tôi vẫn chưa khởi động  
Những công việc cần thực hiện: 

 
Việc # Mô tả Giao cho Ngày bắt 

đầu 
Ngày kết 
thúc 

Người hỗ 
trợ thêm 

Các nguồn lực cần 
thiết 

1.  Ký hợp đồng với đơn vị xây dựng trang web  Ngọc 1 tháng 3 10 tháng 3  Ngân sách thuê cán bộ 
phát triển trang web  

2.  Thu xếp các vấn đề kỹ thuật đối với việc lưu trữ 
trang web  

Ngọc 10 tháng 3 31 tháng 3 Cán bộ 
phát triển 
trang web 

Ngân sách cho chi phí 
lưu trữ trang web  

3.  Soạn thảo nội dung trang web  Bình 1 tháng 4 30 tháng 4   
4.  Lập trình/đưa vào vận hành trang web  Cán bộ phát 

triển trang 
web/ Bình 

1 tháng 5 30 tháng 5   

5.  Thông báo rộng rãi tới các khách hàng và cộng 
đồng về trang web mới  

Mai 1 tháng 6 15 tháng 6  Thông báo qua thư 
điện tử. 

 


