
   

 

  

 

 

  
 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

 

 

Cách làm đơn đề xuất dự án 

Trƣớc khi điền Mẫu Đề Xuất Dự Án dƣới đây, chúng tôi đề nghị bạn đọc kỹ tài liệu 

“Hƣớng dẫn điền đề xuất dự án”. Nếu bạn cần hỗ trợ hay nếu bạn không hiểu bất kỳ 

điều khoản nào, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức để đƣợc hƣớng dẫn cụ thể. Đơn đề 

xuất tài trợ (và/hoặc các tài liệu đính kèm) đã đƣợc điền đầy đủ phải đƣợc gửi 

bằngemail tớinkxnarrowthegap@gmail.com, đặt tiêu đề với cấu trúc: “Nộp đề xuất 

dự án tài trợ nhỏ - Tên Tổ Chức” trước 17 giờ chiềungày 07/11/2016. VUI LÒNG 

GIỮ MỘT BẢN SAO MẪU ĐƠN ĐỀ XUẤT CỦA TỔ CHỨC BẠN. 

 

Ngày đề xuất: ______07/11/2016____________ 

 

Danh sách tài liệu gửi về:  

(*: tài liệu bắt buộc) 

Tài liệu (x) 

*Đề xuất dự án  X 

*Ngân sách chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính 

kèm) 

X 

*Hoạt động chi tiết (điền trực tiếp trong đơn này hoặc đính 

kèm) 

X 

*Kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (điền trực tiếp trong đơn 

này hoặc đính kèm) 

X 

*Khảo sát đánh giá nhu cầu X 

Khung logic  

Báo cáo dự án tƣơng tự trƣớc đây   

Báo cáo dự án thử nghiệm  

Hình ảnh liên quan  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  

Khác: Vui lòng nêu rõ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần I – Thông tin tổ chức của bạn  
 

1. Tên tổ chức:   Nhóm “Vƣờn thuốc Nam” Phòng thuốc Nam Mỹ 

Thạnh. 

2. Ngày thành lập: Tháng 06/2014 2007 

3. Số giấy phép (nếu có):   

4. Địa chỉ:   Đƣờng 3/2, phƣờng Xuân 

Khánh, Ninh Kiều, Cần 

Thơ. 

76/33 Khóm Hƣng Thịnh, 

phƣờng Mỹ Thạnh, Long 

Xuyên, An Giang 

5. Website của tổ chức hoặc 

trang thông tin trên 

philoinhuan.org:  

  

6. Ngƣời đại diện:  Võ Quốc Lập Trần Tuấn Đạt 

7. Vị trí/Chức danh: Chủ nhiệm Quản lý 

8. Số điện thoại:  01633884284 0949695650 

9. Địa chỉ email:  Krac2010@gmail.com  

 

10. Nhiệm vụ/ Mục tiêu của nhóm/ tổ chức là gì? 

Vƣờn Thuốc Nam: 

- Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học cây thuốc Nam. 

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề cạn kiệt dƣợc liệu. 

- Thực hiện trồng và chăm sóc các vƣờn thuốc Nam theo hƣớng 

nông nghiệp hữu cơ, cung cấp dƣợc liệu sạch cho cộng đồng. 

Phòng thuốc Nam: 

 - Sản xuất và cung cấp thuốc Nam cho bệnh nhân nghèo. 

 - Phân phối dƣợc liệu thô cho những nơi có nhu cầu. 

11. 

 

Liệt kê kinh nghiệm hoạt động của nhóm/ tổ chức: 

 

http://www.philoinhuan.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II – Dự án đề xuất tài trợ  

A. Tổng quan về dự án 

1. Tên dự án: XÂY DỰNG VƢỜN THUỐC NAM AN 

GIANG 

2. Ngày bắt đầu: 11/12/2016 

3. Ngày kết thúc: 16/03/2017 

4. Tóm tắt dự án (Tóm tắt dự án trong vòng tối đa 3 câu: Vấn đề muốn thay đổi là 

gì? Xảy ra ở đâu, khi nào? Ai là người hưởng lợi? Giải pháp/hoạt động dự án sẽ 

thực hiện và kết quả mong đợi.) 

Số lƣợng dƣợc liệu ở nƣớc ta đang ngày cạn kiệt do phƣơng pháp khai thác 

không đúng cùng với việc khai thác quá mức. Cụ thể, Long Xuyên – An Giang 

là khu vực có lƣợng dƣợc liệu giảm đáng kể. Vì vậy nhóm “Vƣờn Thuốc Nam”  

đề xuất dự án xây dựng vƣờn thuốc nam ở An Giang với diện tích khoảng 

3000m
2 
. Khi dự án đƣợc thực hiện có thể góp phần giải quyết tình trạng thiếu 

 Nhóm Vƣờn thuốc Nam 

- Đã xây dựng và duy trì 3 vƣờn thuốc Namvới tổng diện tích 7.000 

m
2
 từ tháng 6/2014 đến nay. 

+ 3500 m
2
 tại trƣờng Đại học Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, 

Cần Thơ. 

+ 3500 m
2
tại Cồn Khƣơng, Ninh Kiều, Cần Thơ. 

- Cung cấp hơn 2 tấn thuốc/năm cho các tổ chức từ thiện. 

- Bảo tồn 100 loài dƣợc liệu, phát triển hơn 20 loài dƣợc liệu. 

- Hƣớng dẫn hơn 1000 bạn sinh viên tham gia chăm sóc cây thuốc 

Nam. Tập huấn cho 30 sinh viên viết đề xuất và quản lý dự án. 

 - Phƣơng pháp hoạt động: nguồn nhân lực có sẵn (tình nguyện 

viên, sinh viên), vận động kinh phí từ các nhà tài trợ. 

 Phòng thuốc Nam Mỹ Thạnh 

 - 9 năm kinh nghiệm trong hoạt động bào chế thuốc. Là một trong 

những phòng thuốc lớn và hiệu quả nhất ở tỉnh An Giang. Trong 

một tháng có thể bào chế lƣợng thuốc đủ cho 18.000 ngƣời dùng. 

 - Kinh nghiệm trong chế tạo, vận hành máy móc sản xuất thuốc. 

 - Quản lý, sử dụng và phân phối tối đa nguồn dƣợc liệu có sẵn. 

 - Đã xây dựng và duy trì 1 vƣờn thuốc Nam 3000m
2 
. 



dƣợc liệu, phục vụ sức khỏe cho bệnh nhân nghèo không có điều kiện dùng 

thuốc tây. Đồng thời, dự án còn xây dựng khu vực thuốc mẫu để bảo tồn các 

loài dƣợc liệu quý. 

B. Lý do thực hiện dự án 

5. Mô tả cộng đồng mà dự án hƣớng đến (Cộng đồng bao gồm người hưởng lợi 

trực tiếp và người hưởng lợi gián tiếp (gia đình của  người hưởng lợi trực tiếp, 

người dân sống xung quanh khu vực dự án, chính quyền địa phương…Họ là ai? 

Số lượng? Độ tuổi? Nơi sinh sống của họ? Tổ chức của bạn có thuộc về cộng 

đồng này không?) 

Ngƣời hƣởng lợi trực tiếp: Ngƣời dân địa phƣơng nói riêng và ngƣời dân nghèo 

nói chung sử dụng dƣợc liệu chữa bệnh, đƣợc nâng cao nhận thức về bảo tồn 

dƣợc liệu. 

 

Ngƣời hƣởng lợi gián tiếp:  

- Các phòng thuốc nam đƣợc cung cấp thuốc sau thu hoạch.  

- Sinh viên tham gia xây dựng đƣợc trải nghiệm thực tế và tham gia vào 

việc quản lý dự án, đƣợc tác động vào nhận thức về bảo tồn dƣợc liệu. 

 

- Gia đình ngƣời bệnh giảm bớt gánh nặng kinh tế và tinh thần, đƣợc tác 

động vào nhận thức về bảo tồn dƣợc liệu. 

 

6. Mô tả thực trạng, vấn đề mà cộng đồng nói trên đang đối diện (Mô tả vấn đề cụ 

thể mà cộng đồng đang gặp phải. Nêu các nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề này. 

Vấn đề này gây hậu quả như thế nào, tại sao cần giải quyết? Nếu không giải quyết 

sẽ dẫn đến hậu quả gì? Vui lòng gửi kết quả khảo sát đánh giá nhu cầu cộng 

đồng) 

 

Hiện nay tình hình dƣợc liệu đang ngày càng cạn kiệt, nguyên nhân là do quá 

trình đô thị hóa cùng với ý thức của ngƣời dân chƣa cao trong việc bảo tồn các 

loài dƣợc liệu, đa số chỉ khai thác và sử dụng chứ không gieo trồng. Làm giảm đa 

dạng sinh học và nguồn dƣợc liệu cung cấp để bào chế thuốc cho bệnh nhân 

nghèo ngày càng hạn chế. Trong khi họ không có điều kiện dùng thuốc tây, chủ 

yếu chữa bệnh bằng thuốc nam. Với tình hình trên, việc chăm sóc sức khỏe cho 

ngƣời dân nghèo trở nên khó khăn. Xây dựng vƣờn thuốc nam cung cấp dƣợc 

liệu phục vụ sức khỏe là điều vô cùng cần thiết. 

 

 

 

C. Mô tả dự án 



7. Nêu mục tiêu của dự án (Thay đổi hoặc cải thiện nào sẽ được tạo ra khi thực hiện 

thành công dự án?) 

- Trồng và phủ xanh vƣờn thuốc bằng các loài dƣợc liệu thƣờng dùng. 

- Nguồn cung đƣợc đảm bảo để cây thuốc sau khi thu hoạch có thể làm thuốc 

miễn phí cho bệnh nhân nghèo. 

     -    Xây dựng khu vực thuốc mẫu qua đó tuyên truyền về cách bảo tồn và phát 

triển các loài dƣợc liệu quý . 

8. Mô tả kết quả mong đợi của dự án (Những sản phẩm, chỉ số cụ thể dẫn tới việc 

hoàn thành mục tiêu dự án đề ra ) 

- Trồng và phủ xanh hơn 3000m
2 
 bằng những loài dƣợc liệu thƣờng  dùng.  

- Duy trì hoạt động và phát triển vƣờn thuốc nam ít nhất 10 năm, đảm bảo 

cung cấp thuốc cho phòng thuốc nam (khoảng 7,5 tấn/ 6 tháng).  

- Xây dựng khu vực thuốc mẫu để bảo tồn  với hơn 100 loài dƣợc liệu, qua 

đó tuyên truyền và nâng cao ý thức cho ngƣời dân về việc khai thác và 

bảo tồn nguồn dƣợc liệu quý. 

 

9. Mô tả các hoạt động dự kiến dự án cần thực hiện để đạt đƣợc kết quả mong đợi 

nêu trên và sản phẩm/kết quả trực tiếp từ các hoạt động đó, cần ghi rõ thời gian 

biểu và cung cấp thông tin về ngƣời phụ trách chính cho từng hoạt động (Khuyến 

khích gửi báo cáo kết quả dự án thử nghiệm hoặc dự án tương tự trước đây) 

 

STT Hoạt động 

chính 

Thời gian Kết quả trực tiếp của 

hoạt động 

Người chịu trách 

nhiệm 

1 Chuẩn bị  11/12/2016 – 

24/12/2016 

Chuẩn bị đầy đủ giống 

và dụng cụ cho hoạt 

động sau. 

Đoàn Minh Ân 

2 Thực hiện  25/12/2016 Hoàn thành vƣờn thuốc 

mẫu và lắp hệ thống 

tƣới.  

Võ Quốc Lập 

3 Theo dõi & đánh 

giá. 

26/12/2016 – 

19/02/2017 

Cập nhật đƣợc tình 

hình hiện tại của vƣờn 

thuốc để giải quyết các 

vấn đề phát sinh  

Võ Quốc Lập 

 

 



10. Mô tả nhân sự quản lý dự án (Chuyên môn và Kinh nghiệm liên quan là gì?) 

     -   Một lƣơng y có 20 năm kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây thuốc Nam. 

- Một ngƣời có 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng vƣờn thuốc 

nam. 

- Ngƣời dân địa phƣơng tích cực tham gia vào hoạt động chăm sóc vƣờn 

thuốc Nam. 

- Đội ngũ tình nguyện viên có kinh nghiệm trồng, chăm sóc và sƣu tầm 

cây thuốc. 

 

11. Mô tả sự tham gia của ngƣời hƣởng lợi và cộng đồng vào dự án (Người hưởng lợi 

và cộng đồng tham gia vào các giai đoạn/hoạt động nào của dự án (lên kế hoạch, 

thực hiện, giám sát và đánh giá). Việc tham gia được thực hiện bằng cách nào? Có 

bằng chứng nào chứng minh? ) 

    -    Lực lƣợng tại chỗ: Ngƣời dân địa phƣơng tham gia vào các giai đoạn 

chuẩn bị, trồng và duy trì chăm sóc vƣờn thuốc, chi trả tiền điện cho máy bơm 

tƣới vƣờn thuốc. 

- Phòng thuốc Nam: tƣ vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây 

thuốc. 

- Tình nguyện viên tham gia xây dựng kế hoạch, thu hút tài trợ, theo dõi, 

đánh giá và nhân rộng dự án. 

 

12. Mô tả tính bền vững của dự án (Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng như thế 

nào để khi dự án kết thúc, họ vẫn có thể tiếp tục giải quyết vấn đề đang đối mặt? Mô 

hình dự án có thể nhân rộng hay không? Dự án có thể tiếp tục sau khi kết thúc tài trợ 

hay không?)  

Đối với nhóm sinh viên tham gia có đƣợc các kỹ năng viết và thuyết trình dự án 

để xin nguồn tài trợ cho hoạt động xây dựng. Còn ngƣời dân đƣợc nâng cao ý 

thức trong việc bảo tồn cũng nhƣ tầm quan trọng trong việc xây dựng vƣờn 

thuốc nam bằng cách tham gia vào việc chăm sóc và duy trì vƣờn. Vấn đề thiếu 

nguồn dƣợc liệu đƣợc giải quyết. 

Mô hình có thể nhân rộng vì nhu cầu sử dụng thuốc nam hiện nay đang lên cao. 

Giá trị sử dụng của vƣờn thuốc nói riêng và dƣợc liệu nói chung ngày càng 

tăng, hiệu quả của dự án không dừng lại ở những năm đầu mà càng ngày giá trị 

càng lớn. Nhiều nơi mặc dù có vƣờn thuốc nhƣng chƣa hoàn thiện do thiếu hệ 

thống tƣới cần phải có biện pháp cải thiện tốt hơn. 



Dự án có thể tiếp tục hoạt động  nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng nhƣ: chăm sóc, và 

kinh phí duy trì thấp. 

 

13. Mô tả kế hoạch theo dõi và đánh giá dự án (Làm thế nào để kiểm tra dự án 

đạt được các mục tiêu/kết quả mong đợi đề ra? Liệt kê các thông tin/số liệu và 

cách thức thu thập thông tin) 

 

Đƣa ra kế hoạch thời gian theo dõi cụ thể đúng theo quy trình đánh giá lại và 

chỉnh sửa sao cho phù hợp hơn . 

 

14. Đánh giá tính sáng tạo của dự án(Tính sáng tạo là đặc tính mới và phải có ích 

để đạt được kết quả mong đợi, so với một giải pháp tương tự, giải pháp đề xuất 

phải có lợi hơn, tiến bộ hơn cái trước.) 

     -    Chủ động đƣợc về số lƣợng và chất lƣợng nguồn dƣợc liệu đảm bảo tính 

bền vững so với việc thu hái nguồn dƣợc liệu từ tự nhiên đang cạn kiệt. 

- Do lựa chọn loại cây thuốc trồng lâu năm: nên thời gian càng lâu cây 

thuốc càng phát triển tƣơng ứng với giá trị ngày càng cao, không nhƣ các 

dự án khác giá trị dự án giảm dần theo thời gian. 

- Kinh phí duy trì dự án ở mức thấp. 

 

 

 

D – Kinh phí dự án 

15. Tổng kinh phí dự án (VNĐ): 30.592.000 VNĐ 

16. Yêu cầu tài trợtừ chƣơng trình: 27.972.000 VNĐ 

17. Tổ chức bạn đóng góp:  

18. Kinh phí từ các nhà tài trợ khác: 

- Chi phí ăn uống tự túc: 1.020.000 

VNĐ 

- Địa phƣơng đóng góp (chi phí điện 

và chăm sóc) 1.600.000 VNĐ 

 

(Chú ý: Tổ chức đề nghị đang xin tài trợ từ nhiều nơi khác nhau sẽ được ưu tiên, tổ 

chức có thể quy đổi giá trị các tài sản như nhân lực, địa điểm, cơ sở vật chất vận  

động được thành tiền để cho thấy mức độ đóng góp dễ dàng hơn) 

19. Trong bảng dƣới đây, vui lòng điền chi tiết kinh phí của dự án: 



 

STT Phân loại 

kinh phí 

Hạng mục Đơn 

vị 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

Tổng cộng LIN tài trợ 

           

1  
Hệ Thống 

tưới  

Béc phung cách đập 

nhỏ  

 cái                  

18,000  

             

29  

            

522,000  

            522,000  

           

2  

 bít 42   cái                     

3,000  

               

3  

                

9,000  

                9,000  

           

3  

 Cầu dao chống giật   cái                

200,000  

               

1  

            

200,000  

            200,000  

           

4  

 Co 34-27   cái                     

8,000  

               

8  

              

64,000  

              64,000  

           

5  

 Co 42   cái                     

8,000  

               

7  

              

56,000  

              56,000  

           

6  

 dây điện   mét                     

9,500  

           

200  

         

1,900,000  

         1,900,000  

           

7  

 Duppe 42   cái                  

15,000  

               

1  

              

15,000  

              15,000  

           

8  

 giảm 42-24   cái                     

6,000  

               

2  

              

12,000  

              12,000  

           

9  

 Mô tơ điện   cái             

2,600,00

0  

               

1  

         

2,600,000  

         2,600,000  

        

10  

 ống 27   ống                  

37,000  

               

8  

            

296,000  

            296,000  

        

11  

 ống 34   ống                  

52,000  

             

21  

         

1,092,000  

         1,092,000  

        

12  

 ống 42   ống                  

65,000  

             

70  

         

4,550,000  

         4,550,000  

        

13  

 ren ngoài 27   cái                     

9,000  

             

29  

            

261,000  

            261,000  

        

14  

 T 34-27   cái                     

7,000  

               

2  

              

14,000  

              14,000  

        

15  

 T 42   cái                  

10,000  

               

5  

              

50,000  

              50,000  

        

16  

 T 42-27   cái                     

9,000  

             

19  

            

171,000  

            171,000  

        

17  
Dụng cụ Bao tay cặp 4,000 20               

80,000  

              80,000  

        

18  

Bảng tên cây thuốc bảng 40,000 100          

4,000,000  

         4,000,000  

        

19  

Len cây                  

40,000  

               

7  

            

280,000  

            280,000  

        

20  

Phân bón hữu cơ bao 25,000 20             

500,000  

            500,000  

        Dụng cụ y tế túi 50,000 1                             50,000  



21  50,000  

        

22  

Dao cây                  

40,000  

               

7  

            

280,000  

            280,000  

23  Chuẩn bị 

đất 

 Đào đất   ngày 

công  

200,000  5  1,000,000  1,000,000  

        

24  

Làm cỏ ngày 

công 

150,000 3             

450,000  

            450,000  

        

25  
Di 

Chuyển 

Đi lại khảo sát lƣợt                 

60,000  

             

12  

            

720,000  

            720,000  

        

26  

Nhân lực thực hiện lƣợt 80,000 30 2,400,000 2,400,000 

        

27  
Ăn uống Ăn uống phần 17,000 60 1,020,000  

        

28  
 Chi phí 

duy trì  

 điện   KW                     

2,500  

             

40  

            

100,000  

 

        

29  

 chi phí chăm sóc   ngày 

công  

              

150,000  

             

10  

         

1,500,000  

 

30 Truyền 

thông 

Chi phí truyền 

thông lan tỏ 

Dự 

án 

2,400,00

0 

1 2,400,000 2,400,000 

31 Phát sinh Chi phí phát sinh Dự 

án 

4,000,00

0 

1 4,000,000 4,000,000 

Tổng kinh phí dự án 30,592,000 

Tổng kinh phí LIN tài trợ 27,972,000 

 

Phần III – Khác  

1. Làm thế nào bạn biết đƣợc về chƣơng trình tài trợ nhỏ này? 

 
Bản tin hàng tháng của 

iSEE/LIN 

Email từ iSEE/LIN  

Bạn bè chuyển thông tin 

Khác, vui lòng ghi chi 

tiết:  

 

  CÓ KHÔNG 

2. Tổ chức đã từng nhận tài trợ từ Quỹ Cộng Đồng Rút 

Ngắn Khoảng Cách hay Vietnam Next? 

 X 

3.  Tổ chức bạn mong muốn Ban tổ chức chia sẻ thông tin 

này với các nhà tài trợ tiềm năng khác? 

X  

4.  Bạn đã đọc hƣớng dẫn đề xuất dự áncủa Ban tổ chức? X  
 


