
Ngày:  30-6-2013  

 
Báo cáo tiến trình giải ngân tài trợ 

 

 
Phần A: Thông tin chung 

 
Đơn vị nhận tài trợ : Chương trình Tình Thân  

 
Chương trình: Dự án  Chị 2 : giúp chị em phụ nữ nghèo vay thêm vốn nhỏ. 

  

Số tiền tài trợ : 100.000.000 đ.  Thời gian từ : 15.1.2013   đến 30.6.2013  
 

 
Phần B: Các hoạt động 

   

1. Tăng vốn vay nhỏ  91 người, tổng số tiền là 94.000.000 đồng 
 

 
 

2.              Tiền điều hành hoạt động cho vay: 6.000.000đồng 
 

 
 

3. Sinh hoạt với trưởng nhóm vay và người cho vay.  
   

 

Phần C: Kết quả 
 

 Kết quả thực hiện không thay đổi nhiều so với đề xuất ban đầu: chỉ tăng thêm        4.000.000 đồng 
cho vốn vay và tự túc tiền sinh hoạt. 

 

 
Phần D: Tác động: 

1. Thành công đạt được mục tiêu đề ra 
    

- Thành công như mục tiêu đã đề ra, có 91 người vay vốn, chủ yếu là phụ nữ được vay thêm 

tiền và trả tốt. Số tiền vay thêm nhằm giúp họ có thêm ít vốn trong việc làm ăn và giải quyết 
việc nhà. 

       
-  Dự án Chị 2 góp phần vào các hoạt động nhằm giúp chị em phụ nữ thuộc cộng đồng nghèo. 

Qua đó, củng cố thêm năng lực của Chương trình Tình Thân trong hoạt động xã hội. Nhân 
viên và tình nguyện giỏi hơn trong hoạt động. 

 

- Chúng tôi đã cho vay 91 người và 91 người này đã trả hết và quay vòng vốn lại dự án chị 2, 
chương trình Tình Thân chúng tôi vẫn theo dõi và giữ nguyên số vốn đã có hiện nay. 

 
2. Sự thay đổi 

 

- Khi có dự án chị 2 là ngồn động lực lớn để chương trình Tình Thân chúng tôi có sự duy trì của 
chương trình tín dụng tốt hơn và giúp cho phụ nữ nghèo có thêm năng lực để làm kinh tế bớt 

đi sự lo âu và có chiều hướng giảm đi bạo lực gia đình 
- Chương trình Tình Thân chúng tôi đã giải quyết được 4 người vay tiền của xã hội đen, họ đã 

trả xong nợ cho xã hội đen và tham gia vào nhóm rất tích cực 
 

 

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%) 

 
 cho vay thêm 

vốn 

90.000.000 đ 94.000.000 đ 4.000.000 đ 

 

 

  điều hành   6.000.000 đ   6.000.000 đ     

 

 



  sinh hoạt nhóm 

vay              

  4.000.000 đ  (tự túc) 

 

  

 
 

 

Tổng cộng 100.000.00
0  

100.000.00
0  

 

  

      
      

      
      

      
      

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

- Sự  hỗ trợ của Trung tâm LIN với Chương trình Tình Thân, trong hoàn cảnh đang có khó khăn 
về tài chánh, đã giúp CT TT và bà con vừa có thêm vốn làm ăn duy trì được hoạt động của 

mình. 
- Hiện nay các nhóm tiết kiệm tín dụng hoạt động của chương trình Tình Thân ngày càng quan 

tâm đến nhau và giữ được tình làng nghĩa xóm. 

- Có dự án Chị 2 thì chương trình Tình Thân có thêm người tham gia tích cực tại cộng đồng để 
theo dõi và giữ vốn Chị 2 không để thất thoát. 

- Sự hỗ trợ của trung tâm Lin đã giúp cho nhân viên có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng 
- Trung tâm Lin đã có sáng kiến để giúp cho các tổ chức như tổ chức của chương trình Tình 

Thân tham gia và có thêm tài chánh để hoạt động bền vững hơn. 
  

 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     Khg 

 
 Từ kinh nghiệm nói trên, CT TT đã viết dự án về sự phát triển kinh tế nhỏ trong quần chúng, 

gửi tổ chức CSIP 
 

Phần F:  Kế hoạch tới 

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

Nếu có, cơ quan bạn đã chắc chắn có nguồn hỗ trợ nào chưa?      Có     Khg 

  



Văn bản trả lời câu hỏi của cô Phương Anh về tài chánh dự án chị 2 

 

1. Có  91 người nhận được hỗ trợ từ dự án chị 2 và trong số họ đã  sử dụng vốn vay vào những phương 

thức làm ăn khác nhau như: 

- Có 15 người sửa xe làm phương tiện đi làm và mua xe đạp để đi làm 
- 3 ngừơi dùng số tiền để trả nợ lãi cao, trả tiền mua xe làm ăn 

- 45 người dùng số tiền vay vào việc buôn bán tạp hóa, cafê, cơm, bún riêu, chè, sữa đậu lành, rau, 

cá, thịt. 
- 14 người làm nghề móng tay, bán vé số, mua ve chai, bánh tráng trộn 

 

2. Trong 91 người  vay vốn,  có 10 người là người mới vay  và 81 người đã vay vốn chương trình từ rất 

lâu  

 

3. Về tổ chức tập huấn: 

Có 2 buổi tập huấn tại văn phòng Tình Thân  

Lần 1:  có 11 nguời tham dự . 

Lần 2: có 13 người tham dự. 
Qua các buổi tập huấn thì các học viên được cung cấp kiến thức về dự án Chị 2. 

  Chú ý đến, phương thức  vay theo nhóm  và  quay vòng vay nhiều lần nếu trả tiền tốt.  
  Qua buổi sinh hoạt. các chị cùng chia sẻ kinh nghiệm về làm ăn với nhau rất tích cực. 

  Lần vay vốn từ dự án chị 2 số vốn tương đối là cao nên các chị có thêm nguồn vốn làm ăn được tốt 
hơn. 

 

4. Trong  suốt quá trình của dự án có 10 buổi sinh hoạt  tại cộng đồng và có 163 người tham gia 

Chương Trình Tình Thân đã tiến hành đo lường về kiến thức, phát biểu, căng thẳng bằng cách mời 
các chị tham gia sinh hoạt nhóm thì các chị tham gia đầy đủ.  

       Kiến thức thì có các bảng hỏi về HIV và bạo lực gia đình 
       Vấn đề căng thẳng thì có sự thay đổi rõ rệt rõ ràng tại cộng đồng nơi các chị đang sống như cha 

mẹ bớt la măng, chửi bới con cái. vợ chồng cũng hòa thuận hơn, bớt xẩy ra mâu thuẫn 

Hiện nay số tiền vốn của chị 2 đã có70 người đã trả hết và quay lại vay vốn lần 2. Kế hoạch của 
chương trình tình than là các chị em vay tiền trả đúng, trả đủ, tiếp tục vay và có lệ phí, nhỏ cho mỗi 

lần vay là 10.000đ mỗi chị. 
 

5. Hiện nay số tiền vốn của chị 2 đã có70 người đã trả hết và quay lại vay vốn lần 2. Kế hoạch của 

chương trình tình than là các chị em vay tiền trả đúng, trả đủ, tiếp tục vay và có lệ phí, nhỏ cho 
mỗi lần vay là 10.000đ mỗi chị 

 

6. Chi tiết kinh phí của dự án đề nghị và thực hiện 
Báo cao gồm : 6 ô đầu là ngân sách đề ra trong dự án 

Ô 7 là phần chi tiêu thực tế của dự án 
Các mục 2,3,6 là kết quả thực hiện nhưng to sự đóng góp của Tình Thân 

ST

T 

NỘI DUNG CHỈ MỤC SỐ TIỀN TỪNG 

CHỈ MỤC 

SỐ 

LƯỢN
G 

TỔNG KINH PHI 

THỰC TẾ CỦA 
DỰ ÁN CHỊ 2 

TỪ LIN 

1 Thống nhất mục tiêu và 
phương thức tổ chức 

     

2 Tập huấn về việc sử dụng 
vốn vay 

Tập huấn 3.000.000 2 6000.000  

3 Các nhóm phụ nữ sinh 
hoạt,  trao đổi về việc vay 

vốn , tổ chức kinh tế gia 

đình và học tập thêm 

Sinh hoạt 20 
nhóm trong 6 

tháng 

1000.000 6 6000.000  

4 Bình xét và thực hiện việc 

vay vốn 

Người   90.000.000 94.000.000 



5 

 

 
 

 

Theo dõi và lượng giá dự 

án – kết quả việc vay và 

tăng vốn( 2 người x 
300.000x10 tháng) 

 

Người 600.000 2 6.000.000 6.000.000 

6 Tổng kết dự án Lần 2000.000 1 2000.000  
 

 

 

Tổng kinh phí đề nghị    110.000.000  

 Tổng kinh phí thực hiện từ 

tiền của LIN 

    100.000.000 

 

Người báo cáo: Nguyễn Thị Kim Dung 

 


