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Chào những người bạn thân mến, 

LIN đã trải qua tháng Chín bận rộn nhưng đầy thú vị với các hoạt động dành cho 
tình nguyện viên (TNV) và cộng đồng.  

Sự kiện Mandala Night thứ hai kết nối các TNV chuyên môn và các tổ chức phi lợi 
nhuận (PLN) đã tiếp tục thu hút 110 người tham dự. Chúng tôi kết thúc tháng Chín 
với Sự kiện Rút ngắn Khoảng cách (RNKC) thường niên, được tổ chức ngày 26/09 với 
374 người tham dự.  

Đội ngũ nhỏ bé của chúng tôi chân thành gửi lời CÁM ƠN to lớn tới các bạn vì những 
đóng góp dành cho Quỹ RNKC và Chiến dịch #100NgàyXanh năm 2015. Những đóng góp của các bạn dù bằng tài 
chính, kỹ năng, hay đơn giản là đăng tải những tấm hình có ý nghĩa bảo vệ môi trường lên mạng xã hội, hoặc góp 
mặt tại sự kiện cộng đồng,… tất cả đã giúp thông điệp #100NgàyXanh lan tỏa đến cộng đồng, góp phần cải thiện 
môi trường của chúng ta. Những đóng góp của bạn trong tháng Chín được LIN ghi nhận trong bản tin này, và công 
bố, vinh danh tại website của chúng tôi. 

Chúng tôi hy vọng chiến dịch năm nay đã mang đến cho bạn một số mẹo nhỏ và động lực để duy trì thói quen 
sống xanh mỗi ngày của mình. Với nỗ lực học hỏi và cải thiện cách thức làm việc, Đội ngũ LIN cũng mong muốn 
lắng nghe những góp ý từ các bạn về sự kiện cộng đồng vừa qua.  Các bạn có thể nói về những gì mình thích hoặc 
điều mình chưa hài lòng bằng cách trả lời bảng khảo sát tại đây. 

Tháng Mười tiếp tục là một tháng bận rộn với LIN. Chúng tôi bước vào giai đoạn xây dựng hoạt động cho năm 
2016; đồng thời, giới thiệu chương trình tình nguyện kết hợp hoạt động đội nhóm và từ thiện xã hội “LIN ơi, Mình Đi 
Đâu?” sâu rộng hơn đến các doanh nghiệp và tổ chức. Bạn có thể tìm them thong tin chương trình tại đây. 

Thời gian này chắc hẳn doanh nghiệp của bạn cũng đang lên kế hoạch cho năm sau. Nếu bạn cần tư vấn và 
thông tin để đầu tư từ thiện xã hội một cách chiến lược, hoặc xây dựng những hoạt động gắn kết nhân viên vào 
chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), hãy liên hệ với chúng tôi! 

LIN cũng vui mừng chào đón chị Nguyễn Thị Thanh Trúc trở về với vai trò Giám đốc các Chương trình sau một 
năm tham gia đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển Tổ chức và Quản lý Thay đổi tại Ireland theo chương trình 
học bổng do Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tài trợ. Sự trở lại của chị Trúc giúp củng cố nội lực của LIN với hy 
vọng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các chương trình, dịch vụ chất lượng cho các tổ chức phi lợi nhuận, tình nguyện 
viên, và doanh nghiệp.  

Hy vọng Bản tin Nhịp cầu số này không chỉ cập nhật đến các bạn về hoạt động của LIN mà còn cung cấp cho 
bạn những thông tin hữu ích, cụ thể như thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính với những ưu đãi về thuế dành 
cho các nhà tài trợ là doanh nghiệp. 

Một lần nữa, thay mặt đội ngũ LIN, tôi chân thành tri ân sự quan tâm, ủng hộ từ các bạn!  

            Thân mến, 
Trần Vũ Ngân Giang 
Giám đốc Điều hành 

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

http://www.linnarrowthegap.org/ntg/?page_id=507
http://goo.gl/forms/zO2Wi0Bk1O
http://www.philoinhuan.org/home/index/1/16
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Lời chào từ Giám đốc các Chương trình - Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Xin chào các đối tác, nhà tài trợ, những người bạn của LIN! 

Tôi vui mừng trở lại mái nhà của LIN từ cuối tháng 9/2015 với nhiệm vụ mới!   

Gia nhập LIN từ những ngày đầu thành lập, năm 2010, tôi đã từng đảm nhiệm vai trò Điều phối Tình 
nguyện viên và Quản lý Văn phòng. Nay với vai trò Giám đốc các Chương trình, tôi mong đợi tiếp tục 
đóng góp những kỹ năng, kinh nghiệm thực tế và qua đào tạo để phát triển các chương trình của LIN 
cũng như phát triển năng lực của đội ngũ LIN.  

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ NPOs, hiện các chương trình của LIN gồm: Sáng kiến vì Cộng đồng (CPI), kết 
nối tình nguyện viên chuyên môn, Quỹ cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách, hoạt động tình nguyện kết hợp xây dựng 
đội nhóm “LIN ơi Mình đi đâu?”, danh bạ trực tuyến www.philoinhuan.org, website dành cho tình nguyện viên 
www.bluebees.org. Tôi cùng đội ngũ LIN hy vọng sẽ đưa các chương trình này đến gần hơn, rộng hơn, sâu hơn với 
cộng đồng trong thời gian tới.  

Rất mong gặp lại các bạn, và lắng nghe những ý kiến, phản hồi của các bạn để tôi cùng với nhóm của mình nâng 
cao chất lượng các chương trình của LIN và để chúng ta cùng xây dựng cộng đồng vững mạnh.  

Thân mến, 
Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Giám đốc các Chương trình 

Từ 8g00 sáng đến 11g40 trưa, ngày 17/10, chuyên gia Ngô Quốc Dũng  - Đồng sáng lập Jodric LLP và diễn giả 

Nguyễn Lý Hiền Nga - Phòng dự án Quản trị Quyền trẻ em, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCi) sẽ cùng trao đổi 

với bạn về: 

 Tầm quan trọng của việc kể chuyện 

 Các yếu tố thiết yếu, tiêu chuẩn đạo đức và các ví dụ cụ thể về một câu chuyện tốt 

 Cách các tham dự viên có thể áp dụng truyền thông kỹ thuật số để kể câu chuyện của mình như thế nào? 

 Và thực hành tạo một bản mẫu về câu chuyện của tổ chức       

           Đọc thêm tại đây 

Để đăng ký, mời bạn: 

Gửi tên đầy đủ của bạn, 
email, điện thoại và tên tổ 
chức bạn đang công tác đến 
npo@linvn.org. 

Mandala Night: Đêm kết nối TNV chuyên môn tháng 10 

Tối 20/10, sự kiện kết nối dành cho tình nguyện viên 

chuyên môn  - Mandala Night sẽ tiếp tục với chủ đề Kết 

nối trực tiếp tại Grain by Luke Nguyen (tầng 3, 71-75 Hai 

Bà Trưng, Quận 1). 

Sự kiện này hoàn toàn miễn phí nếu bạn đăng ký trước. 

Để đăng ký, mời bạn:  

Gửi thông tin họ tên, nơi công tác/trường học, số điện 

thoại liên lạc của bạn đến volunteer@linvn.org. 

http://www.bluebees.org
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/402-hoi-thao-ke-cau-chuyen-thanh-cong-cua-tcxh-bang-phuong-tien-truyen-thong-xa-hoi
mailto:npo@linvn.org?subject=RSVP%20to%20Digital%20Storytelling%20Workshop
mailto:volunteer@linvn.org?subject=RSVP%20to%20Mandala%20Night%20October
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LIN đang mong muốn hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận khác, ở TP.HCM và trên 

toàn Việt Nam, tổ chức một Ngày Trao Tặng trong năm 2016.  

   Bạn nghĩ gì về ý tưởng này?  

Mời bạn bấm vào http://bit.ly/NgàyTraoTặng để chia sẻ ý kiến. 

Thông tư 96/2015/TT-BTC (“Thông tư 96”) của Bộ Tài chính ngày 22/06/2015 với những 

ưu đãi về thuế dành cho các nhà tài trợ là doanh nghiệp.  

Thông tư này mở rộng phạm vi của chi phí được khấu trừ cho các hoạt động từ thiện và 

nhân đạo của tổ chức. Theo phạm vi mở rộng này, thu nhập chịu thuế của một tổ chức sẽ 

được giảm, và vì vậy các loại thuế cũng được giảm. Tuy nhiên, để có những khoản khấu 

trừ tương ứng, các tài liệu có liên quan như hóa đơn, biên lai cũng cần được cung cấp theo 

quy định tại thông tư.   Đọc thêm tại đây 

DỰ ÁN “VÌ MÔI TRƯỜNG” GIÀNH GIẢI NHẤT  
TỪ QUỸ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VÌ MÔI TRƯỜNG 

 Với tỉ lệ 51,18%, Dự án Vì Môi Trường do Tổ chức 

ECO Vietnam Group phối hợp cùng Đại học Hoa Sen đề xuất 

đã giành giải nhất của chiến dịch Rút ngắn Khoảng cách Vì 

Môi trường năm 2015. 

Dự án Công Viên Góc Phố của Tổ chức DCOH đạt giải Nhì với 

29,75% bình chọn. Dự án Trại Khí Hậu của tổ chức CHANGE 

đạt giải Ba với 19,07% bình chọn.  

Bấm vào đây để đọc thêm về Sự kiện Cộng đồng RNKC vì 

Môi trường. 

“Sự kiện Rút ngắn Khoảng cách của LIN năm 2015 là cho tôi một cái nhìn đa dạng hơn 

về các hình thức truyền thông tổ chức trong các sự kiện cộng đồng” -  Phún Cẩm Linh, 

đến từ nhóm Nụ Cười chia sẻ. 

Mời bạn bấm vào đây để đọc thêm chia sẻ của Cẩm Linh. 

Lãnh đạo trẻ NPO tham gia kết nối tại sự kiện Rút ngắn Khoảng cách   

Với chủ đề Kết nối trực tiếp, sự kiện Mandala Night tháng 9 đã giới thiệu với 110 khách 

tham gia cơ hội tình nguyện với 5 tổ chức: AWO, BCNV, CHUM, MATA, VVC. 

Mời bạn bấm vào đây để xem thêm các hình ảnh sự kiện. 

110 tình nguyện viên chuyên môn kết nối trực tiếp tại Mandala Night tháng 9 

Văn hóa tổ chức là gì? Ai là người ảnh hưởng đến văn hóa của tổ chức? Và trong giai 

đoạn chuyển đổi, tổ chức nên quản trị văn hóa chung như thế nào? Đây là ba câu hỏi 

chính được thảo luận tại hội thảo do chuyên gia Nguyễn Thị Bích Tâm - Phó Giám Đốc 

CECEM điều phối. 

 

Mời bạn bấm vào đây để xem tóm tắt nội dung hội thảo. 

Hội thảo Văn hóa tổ chức trong giai đoạn chuyển đổi 

http://bit.ly/Ng%C3%A0yTraoT%E1%BA%B7ng
http://linvn.org/images/Resources/96_2015_TT-BTC_279331_VN.doc
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/403-du-an-vi-moi-truong-gianh-giai-nhat-chien-dich-rut-ngan-khoang-cach-vi-moi-truong
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/399-vong-tron-lanh-dao-2015-ket-noi-tai-su-kien-rut-ngan-khoang-cach-cua-lin
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1504116286571915.1073741835.1445141649136046&type=3
http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien/item/401-van-hoa-to-chuc-trong-giai-doan-chuyen-doi
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 Đặng Thị Thanh Vân 

Hai năm trước, Vân tham gia nhóm tổ chức sự kiện Cộng đồng Rút ngắn Khoảng 

cách (RNKC), năm nay bạn thử thách với một vị trí mới hơn, đó là trưởng nhóm Gây 

quỹ.  

Thành công mà Vân cùng với nhóm Gây quỹ đạt được cho chiến dịch năm nay đó là 

đã hoàn thành mục tiêu gây quỹ 300 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, nhóm 

đã gây quỹ bằng nhiều cách, trong đó có chiến dịch 100 Ngày Xanh. Chiến dịch đã 

để lại nhiều ấn tượng đẹp cho cộng đồng về những thói quen đơn giản bảo vệ môi 

trường mà ai cũng có thể thực hiện được và còn hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường lớn hơn.   

“Qua các hoạt động từ thiện Vân có thể sử dụng và rèn luyện những kỹ năng ít dùng trong công việc hằng ngày như 

tổ chức sự kiện và giao tiếp. Các hoạt động này cũng giúp Vân tìm được nhiều bạn thân và các mối quan hệ khác”  

          - Đặng Thị Thanh Vân 

 Nguyễn Vũ Ân 

Tham gia tình nguyện cho chiến dịch RNKC 2013 và theo dõi chiến dịch năm 2014 nên 

đến năm 2015, Ân không chỉ phụ trách chính fanpage RNKC mà còn chia sẻ với LIN rất 

nhiều bài học kinh nghiệm từ các chiến dịch truyền thông trước.  

Trong suốt 3 tháng qua, điện thoại Ân luôn sẵn sàng mỗi khi LIN cần liên lạc. Để kịp tiến 

độ công việc, nhiều lúc Ân phải thức khuya để soạn câu từ, tìm tài liệu hay thiết kế hình 

ảnh để truyền thông cho dự án nhưng ngay cả lúc thảo luận căng thẳng nhất thì Ân cũng 

rất hay cười. Ân mang đến sự an tâm cho nhân viên LIN bằng sự trách nhiệm và năng 

lượng tích cực của bạn. Những nỗ lực của Ân đã giúp LIN mang khái niệm Rút ngắn 

Khoảng cách đến gần hơn với hơn 3000 bạn theo dõi hoạt động trên mạng xã hội. 

“Tham gia NTG 2015, đối với mình vừa là niềm vui khi được biết đến những người bạn mới, vừa là cơ hội để 

thắt chặt lại những mỗi quan hệ đã có. Trong công việc, mình cũng phần nào có thêm kinh nghiệm sử dụng các 

phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng tốt hơn các công cụ mạng xã hội cũng như phải có sự chủ động hơn 

trong việc tìm và xử lý thông tin sao cho hiệu quả. Nếu có một điều gì đúc kết lại sau chuỗi sự kiện vừa qua, thì 

mình tin rằng cùng nhau mọi thứ đều có thể thực hiện được” - Nguyễn Vũ Ân 

 Jessica Schmit 

Đã là năm thứ ba Jessica đóng vai trò chủ chốt trong nhóm tình nguyện 

tổ chức sự kiện Cộng đồng RNKC. Mỗi năm Jessica lại mang đến một làn 

gió mới cho sự kiện.  

Năm nay với chủ đề Môi trường, Jessica cùng hai bạn Uyên và Trân trong 

nhóm Tổ chức Sự kiện đã lên ý tưởng ngay từ đầu chiến dịch cho một sự 

kiện “xanh” nhất có thể. Jessica cùng với nhóm Tổ chức Sự kiện đã làm 

việc tích cực để biến ý tưởng thành hiện thực. Từ việc liên hệ thuê địa 

điểm đến việc tìm kiếm đối tác trong việc sử dụng vé và thực hiện bình chọn thông qua thiết bị điện tử, cùng rất 

nhiều hoạt động tại sự kiện mang đến cho khách tham dự một chiều thứ bảy xanh tươi giữa lòng đô thị.  

“Tôi đã tham gia tình nguyện tại Việt Nam hơn 5 năm. Tôi rất thích mô hình RNKC và tự hào được tham gia trong 

chiến dịch giải quyết vấn đề địa phương do chính cộng đồng địa phương tổ chức. Tinh thần làm việc của các 

thành viên RNKC là điều tôi thích nhất trong công việc này. Tôi học được rất nhiều về cách các bạn cân bằng giữa 

sở thích và công việc” - Jessica Schmit 
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Hỗ trợ vận hành trung 
tâm LIN: 

Betsye Moon Park 

Carey Zesiger 

Dana R.H. DOAN 

Đặng Thị Ngọc Dung 

Đỗ Thị Như Tâm 

Đoàn Mạnh Khâm 

Graeme Alexander 

Hà Xuân Trung 

Lâm Bảo Quang 

Lê Thị Băng Tâm 

Linda Loose 

Mark Sidel 

Ngô Quỳnh Như 

Nguyeễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Nguyễn Hà Mi 

Nguyễn Quang Anh 

Nguyễn Thị Minh Châu 

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

P. Eli Angell MAZUR 

Trần Bảo Ngọc 

Trần Thị Phương Anh 

Trần Thị Thanh Hương 

Quỹ Rút ngắn Khoảng 
cách 2015: 

Andrew Nguyen Miller 

Bùi Xuân An 

Châu Hoàng mẫn 

Châu Thị Minh Thư 

Đặng Thi Thanh Vân 

Đào Thu Hằng 

Đậu Cảnh 

Đinh Trần Thảo My 

Đinh Vương Ngọc Mai 

Đỗ Hồng Liên 

Đỗ Hồng Liên 

Du Thị Ngọc Trang 

Dương Hằng 

Dương Nguyễn Linh Chi 

Emily Heck 

Hà Minh Trí 

Hồ Bảo Ngọc 

Hồ Quang Minh 

Hồ Thị An Hà 

Hồ Thị Hoàng Oanh 

Hồ Thị Minh Phương  

Hoàng Hải Đức 

Hoàng Lê Giang 

Hoàng Ngọc Thảo My 

Hoàng Thị Ngọc Ánh 

Huỳnh Cẩm Tiên 

Huỳnh Thị Thu Trang 

Jacob Sussman 

Jean Gabriel 

Jessica Schmit 

Lâm Trung Quân 

Lê Anh Hải 

Lê Chí Thành 

Lê Diệu Ánh 

Lê Duy Anh 

Lê Khoa 

Lê Kim Ánh  

Lê Minh Tâm 

Lê Thị Tú Uyên 

Lindsay Lee 

Lợi Hồng Thanh 

Lucy Heffern 

Mai Đoàn Tố Chi 

Melissa Merryweather 

Ngô Phúc Nguyên 

Ngụy Thị Khanh 

Nguyễn Hoàng Tuấn 

Nguyễn Mai Hân 

Nguyễn Mai Hoàng Kim 

Nguyễn Mạnh Bình San 

Nguyễn Ngọc Tú Trân 

Nguyễn Ngọc Tường Vy 

Nguyễn Nhật Anh 

Nguyễn Thành Nữ Yến Nhi 

Nguyễn Thảo Linh 

Nguyễn Thị Bảo Trâm 

Nguyễn Thị Minh Tuyền 

Nguyễn Thi Ngọc Nhi 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Nguyễn Thị Thùy Nhung 

Nguyễn Thị Vân Anh 

Nguyễn Thị Yến Tiên 

Nguyễn Thiên Vương  

Nguyễn Thủy Lâm Uyên 

Nguyễn Thụy Thanh Hiền 

Nguyễn Trần Anh Chi 

Nguyễn Trần Anh Huy 

Nguyễn Trần Anh Tuấn 

Nguyễn Trần Phương Uyên 

Nguyễn Trần Phương Vy 

Nguyễn Trương Nhật 
Quang 

Nguyễn Văn Anh 

Nguyễn Văn Giáp 

Nguyễn Việt Nga 

Nguyễn Vũ Ân  

Nguyễn Xuân Hoàng 

Nguyễn Xuân Hường 

Ô Mai Nhi Phạm 

Phạm Đào Phương Linh 

Phạm Kiều Trâm 

Phạm Ninh Ô Mai 

Phạm Thanh Thảo 

Phạm Vũ Hoàng Giang 

Phan Hoàng Mai 

Phan Hoàng Minh 

Phan Kiều Trâm 

Phan Lê Bảo Khuyên 

Philippe Landry 

Phương Mặc Tri 

Tạ Quỳnh Anh 

Tăng Lý Ý Thiên 

Thái Nhật Hạ 

Thảo Phạm 

Tô Thị Tuyết Giang 

Trần Cát Vy 

Trần Đỗ Thu Trang 

Trần Lê Ánh Nga 

Trần Mai Thoa 

Trần Minh Tiến 

Trần Quỳnh Ngọc 

Trần Thị Yến Phương 

Trần Thùy Anh 

Trịnh Thị Ngọc Hiện 

Võ Tòng Khuê 

Võ Trần Thiên Trúc 

Vũ Thị Hà 

Vương Ngọc Vy Vân 

Vưu Thanh Tú Quyên 

Sáng kiến vì cộng đồng  

Bùi Đức Liêm 

Chế Thị Thu Thảo 

Đào Lê Duyên 

Hopeace Ngo 

Huỳnh Thị Thu Nga 

Lâm Ngọc Ánh 

Lê Minh Triết 

Mai Thùy Trang 

Mao Tường Vân 

Mr. Edwards Tran 

Mr. Matthieu Ghins 

Ngô Thị Bích Nga 

Nguyễn Bích Thuận 

Nguyễn Đức Quý 

Nguyễn Liên Khả 

Nguyễn Phước Cát Phượng 

Nguyen Thành Danh 

Nguyễn Thanh Nga 

Nguyễn Thị Kim Lý 

Nguyễn Thị Lài 

Nguyễn Thị Lệ Hiền 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

Nguyễn Thị Thanh Trà 

Nguyễn Thoại Trúc Uyên 

Nguyễn Thùy Liên 

Nguyễn Thùy Trang 

Nguyễn Trần Anh Tuấn 

Nguyễn Trương Bảo 
Khuyên 

Nguyen Vân Anh 

Phạm Thu Hà 

Trần Lê Thị Lài 

Tran Ngoc Thanh 

Trần Thị Nguyệt Minh 

Trần Thị Quỳnh My 

Trần Thị Thu Hương 

Trần Thị Thúy Vy 

Trịnh Thái Bảo 

Vũ Ngọc Đông Phương 
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1. CHUM 

2. Nhóm Hỗ trợ và Phát triển trẻ em (SDC) 

3. Hội ủng hộ và chống kỳ thị LGBT tại Việt Nam – Hội S.E.S 

4. Nhóm TheBoy 

5. Thư viện tự lập 

Viet Youth Activities

Website PhiLoiNhuan.org là danh bạ trực tuyến hỗ trợ các tổ chức PLN thành viên tiếp cận nguồn tình nguyện 
viên & nhà tài trợ tiềm năng trong mạng lưới đối tác của LIN. 

Đăng ký tại đây ngay hôm nay để sở hữu trang thông tin riêng cho tổ chức của bạn. 

Mr. Anton Jurgens 

Mr. Bùi Việt Hà 

Mr. Ivor Cosimo Jencks 

Mr. Jimmy Unsoy 

Mr. Jonathan Hwang 

Mr. Nguyễn Vân Anh 

Mr. Phạm Trường Sơn 

Mr. Trần Q. Huy 

Ms. Betsye Moon Park 

Ms. Dana RH Doan 

Ms. Đào Lê Duyên 

Ms. Hà Thị Kim Định 

Ms. Nguyễn Thị Thanh Minh 

Ms. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Ms. Nguyễn Thu Thủy 

Ms. Nicole Knock 

Ms. Pascale Fioretti 

Ms. Phạm Thị Phương Lan 

Ms. Rachel Phan 

Ms. Trương Thị Hương 

Ms. Văn Thị Thu Hà 

Vũ Tú Anh 

Cetana PSB International 
College 

CHUM Project 

SMILE Group 

CanCham 

SDRC 

Doanh nghiệp tài trợ cho Quỹ Rút ngắn Khoảng cách 2015 

180/47 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh 

08-3512-0092 

info@linvn.org 

www.LINvn.org 

http://philoinhuan.org/npo/index/chum
http://www.philoinhuan.org/npo/index/suport-&-develop-children
http://philoinhuan.org/npo/index/theboy-group
http://philoinhuan.org/npo/index/nhom-theboy
http://philoinhuan.org/npo/index/my-library
http://philoinhuan.org/npo/index/viet-youth-activities
http://www.philoinhuan.org
http://philoinhuan.org/register
http://www.LINvn.org

