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Báo cáo  quí 2  tình hình dự án 

Vươn Ươm Mầm Kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ 

( từ tháng 4 đến tháng 6/2017) 

 

 1.Kết quả đạt được : 

Vườn ươm mầm kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ đang trong giai đoạn thu hoạch, 

hiện đã bán được 50 chậu hoa ( xem chi tiết ở phần  báo cáo tài chính). 

Mặc dù chưa tổng kết được phần lợi nhuận từ vườn hoa,nhưng  phụ huynh đã tự 

nguyện đóng góp cho giáo viên, với mong muốn lớp học được duy trì và phát triển, 

mức đóng góp hiện đang cố gắng duy trì như tính toán ban đầu :1,000,000/1 tháng 

 Mỗi Phụ huynh vẫn tiếp tục dành từ 1 -2 ngày công trong tháng để chăm sóc vườn 

hoa. 

Lớp học  văn hoá vẫn tiếp tục được duy trì, các em học văn hoá vào hai ngày trong 

tuần ( thứ Ba và thứ Năm), học và chăm sóc hoa vào các ngày cuối tháng. 

Các em đã nhận biết được các chữ cái: b, c, e, ê, o, ô, ơ, dấu huyền và dấu sắc.Biết 

ghép các âm và chữ tạo thành từ : be, bé, bê, co, cò, cô, cờ. 

Riêng em Nguyển Anh Tài là trẻ tự kỷ đã có tiến bộ khá nhiều, em đã biết thực 

hiện theo yêu cầu của cô, biết diễn đạt lời nói như: /Bỏ ra/Cô ơi, cho con xin/, biết 

đếm số. 

Đạt kết quả nêu trên là nhờ Phụ huynh  đã gửi các kế hoạch phát triển cá nhân của 

em do nhóm Happier lập ra, giáo viên đã tuân thủ cố gắng thực hiện theo kế hoạch 

đó, không lập một kế hoạch mới theo ý của giáo viên, vì muốn có sự thống nhất 

trong cách dạy đối với em. 



2.Khó khăn : 

2.1 Giảng dạy: Giáo viên đứng lớp đang kiêm nhiệm quản lý điều hành dự án, lại 

phải tham gia khoá học Hạt nhân thay đổi, vì vậy phải tổ chức hai buổi học vào các 

ngày thứ Ba và Năm trong tuần, nên phụ huynh khó gặp được giáo viên để trao đổi 

các kế hoạch giảng dạy. 

2.2 Chưa tuyển được một giáo viên quản lý lớp  để tập trung hơn vào công tác 

chuyên môn giảng dạy. 

2.3 Phụ huynh đặt kỳ vọng quá cao vào giáo viên, nên chưa nhiệt tình trong việc 

tuyển chọn giáo viên  mới để giảng dạy. 

 

3.Thuận lợi: 

3.1Phụ huynh luôn có tinh thần đoàn kết, cùng nhau giải quyết những khó khăn khi 

giáo viên thông báo thay đổi ngày học của các em,việc thay đổi lịch học đã khiến 

cho phụ huynh của em Hạ gặp khó khăn trong việc đưa rước con, thay vào đó bác 

Tài đã nhận phần đưa em Hạ về nhà và cho em ở lại ăn trưa. 

3.2 Phụ huynh  đã tự nguyện đóng góp kinh phí để mua đồ dùng giảng dạy cho 

giáo viên và dụng cụ học tập cho các em, trong khi chưa tổng kết được lợi nhuận 

của vườn hoa. 

 

4. Phương hướng trong tương lai: 

4.1Hai nhóm Phụ huynh (Niềm Tin và My Future) hợp tác với nhau để thực hiện 

tiếp dự án Mở rộng cửa Hội nhập cho các em. 

4.2Dự kiến tổng kết lợi nhuận của vườn hoa sẽ được công bố chậm nhất vào tuần 

thứ tư của tháng 8 năm 2017. 

 4.3Tiếp tục tổ chức các hoạt động giúp các em có cơ hội trải nghiệm các kỹ năng  

đơn giản trong cuộc sống như: nấu ăn, làm bánh,  xếp giấy. 

 4.4. Tuyển được 1 giáo viên giảng dạy cho các em. 



Trên  đây là thông tin về tình hình diễn ra trong quí 2 của năm 2017 về  dự án 

Vườn Uơm Mầm kỹ năng hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật. 

Nhóm Niềm Tin sẽ tiếp tục cặp nhật thông tin của dự án ở các quí sau 

                                                                                Người lập báo cáo 

                                                                            Trường nhóm Niềm Tin 

 

                                                                     

                 

                                                                             Nguyễn Thị Phương Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dự án Vườn Ươm Mầm Kỹ năng Hướng Nghiệp cho trẻ khuyết tật 

 

Báo cáo Tài chính 

TRong 6 tháng đầu năm 2017 

Vốn  đầu tư: 

Bảng 1: Vốn trả chậm 

STT Vốn  trả 

chậm/nội dung 

Đơn giá số lượng  Tổng số tiền chứng từ 

1 Mua sắt làm 

giàn loại lớn 

250,000/1 

cây 

20 cây 5,000,000 Hoá đơn 

đỏ 

2 Mua sắt làm 

giàn loại nhỏ 

250,000/1cây 20 cây 5,000,000 

3 Lưới Rào 15,000/1 mét 300 mét 4,500,000 HĐ mua 

bán số 3 

đính kèm 

CMND 

    14,500,000  

 

Bảng 2: Vốn Lưu Động 

STT Nội dung Đơn giá số lượng Tổng số tiền Chứng từ 

1 Mua cây giống 30,000/1 cây 270 cây 8,100,000 HĐmua 

bán số 2 2 Than 5,000/1kg 100kg     500,000 

3 Chậu hoa 10,000/1 

chậu 

270 chậu 2,700,000 HĐ mua 

bán số 1 

4 Kẻm và móc 15,000/1 bộ 270 bộ 4,050,000 

    15,530,000  

 

Xác nhận                                                                           Người lập bảng 

 

Phan Văn Tài                                                                Nguyễn Thị Phương  Dung                  



Bảng 3: Thu hoạch  

 

 

Xác nhận                                                                               Người lập Bảng 

 

 

Phan Văn Tài                                                                     Nguyễn Thị Phương Dung 

Ngày Nội  dung Giá gốc Đơn giá số lượng  Thành 

tiền 

Lãi  

10/4/2017 Bán hoa 45,000/1 

chậu 

60,000/1 chậu 15 chậu 900,000 225,000 

25/4/2017 Bán hoa 45,000/1 

chậu 

60,000/1 chậu 15 chậu 900,000 225,000 

8/6/2017 Bán hoa 66,000/1 

chậu 

150,000/1 chậu 10 chậu 1,500,000 840,000 

16/6/2017 Bán hoa 66,000/1 

chậu 

150,000/1 chậu 10 chậu    

1,500,000 

840,000 

    Tổng tiền 4,800,000 2,130,000 


