
Ngày: 7/1/2013 

 

BÁO CÁO TIẾN TRÌNH GIẢI NGÂN TÀI TRỢ 
 

 

Hướng dẫn: Để hoàn thành bản báo cáo này, Bạn nên thảo luận với tất cả những cá nhân/cơ quan có tham 

gia tham gia vào dự án. Chúng tôi khuyến khích và mong muốn các ý kiến đóng góp từ các nhân viên, tình 

nguyện viên, người thụ hưởng, đối tác tham gia và người có uy tín tại cộng đồng. Bên cạnh thông tin cung cấp 

trong báo cáo này, các thông tin hữu ích khác như hình ảnh, thông tin báo chí, ý kiến đóng góp về dự án và cũng 

như ý kiến đóng góp giúp LIN hỗ trợ tốt hơn cho tổ chức của bạn. Xin chú ý là việc nộp lại bản báo cáo này trễ 

hẹn, chưa hoàn thành hết hay không chính xác sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt dự án ở những lần đề xuất tài trợ 

sau. 

 

Phần A: Thông tin chung 

 

Đơn vị nhận tài trợ : CƠ SƠ DAỴ NGHÈ THIỆN TÂM  

 

Chương trình/Hoạt động_dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật   

 

Số tiền tài trợ _40.000.000 d________ Thời gian từ 1/1/2012  đến _31/12/2012 
       (ngày bắt đầu nhận tài trợ)           (ngày kết thúc) 

Phần B: Các hoạt động 

 

Vui lòng liệt kê các hoạt động chính của dự án đã thực hiện theo bảng mô tả bên dưới. Xin giải thích những 

thay đổi xảy ra (nếu có) giữa kế hoạch đề xuất và hoạt động thực tế (v.d thay đổi thời gian, hoạt động, cách thức 

tiếp cận…). 

 

 HOẠT  ĐỘNG (HOẠT ĐỘNG GÌ, KHI NÀO VÀ CHO AI) THAY ĐỔI (NẾU CÓ) 

1.  Từ tháng 1-12 năm 2012 

Dạy nghề may cho 10 ban khuyết tâṭ 

 6 em học nghề đã có việc làm tại cơ sở các em sản xuất hàng khẩu 

trang và làm thú giấy  

 4  em không học nghề được vì tình trạng thiểu năng nặng nên gửi 

về gia đình 2 em còn 2 em hiện ở lai cơ sở làm việc cắt chỉ  

 

 - Khi các baṇ khuyết tâṭ đến cty  

không biết chữ hoăc̣ trình đô ̣văn hóa 

thấp,không có nghề nghiêp̣ , không 

có kỹ năng làm việc. 

  - Sau 2-3 tháng cac 1ban tham gia 

sản xuất với mức lương 500-600 

ngàn/tháng. 

 - Các bạn tự nuôi sống bản thân 

không còn là gánh năṇg cho gia đình 

và xã hội giúp các bạn tự tin vào bản 

thân  có thêm ý chí vươn lên khắc 

phục khó khăn  hòa nhập vào cuộc 

sống côṇg đồng . 

2.  

Tổ chức sản xuất kinh doanh taọ viêc̣ làm và taọ nguồn kinh 

phí cho dạy nghề ,sản xuất các mặt hàng khẩu trang các loại , thú 

giấy, hoa giấy mang thương hiêụ THIÊṆ TÂM . 

 - Sau 2-3 tháng các bạn tham gia sàn 

xuất với mứ c lương 500-600 ngàn / 

tháng. 

- Các bạn tự nuôi sống bản thân 

không còn là gánh năṇg cho gia đình 

và xã hội giúp các bạn tự tin vào bản 

thân  có thêm ý chí vươn lên khắc 

phục khó khăn  hòa nhập vào cuộc 

sống côṇg đồng. 

3.  

 

 

4.  

 

 

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết) 

 

 

 



Phần C: Kết quả 

 

Vui lòng cho biết chi tiết kết quả dự kiến ban đầu trong bản đề xuất xin tài trợ cũng như quá trình hoạt động của 

tổ chức để đạt được các kết quả này theo bản mô tả bên dưới. 

 

 KẾT QUẢ DỰ KIẾN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NHẰM ĐẠT KẾT QUẢ 

1.  

10ban khuyết tâṭ dươc̣ daỵ nghề may  

 

 

Tiếp nhâṇ10 bạn khuyết tật ,đánh giá tình traṇg khuyết 

tâṭ ,trang bi ̣ kỹ năng làm viêc̣ , nôị qui cty , kỹ năng 

sống ,dạy nghề v,v  hỗ trơ ̣chỗ ăn ở và daỵ nghề miêñ phi.́ 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

(Có thể đính kèm nếu thấy cần thiết) 

 

Có kết quả nào xảy ra ngoài dự kiến (tích cực hay tiêu cực? Nếu có, vui lòng giải thích chi tiết) 

  

Phần D: Tác động 

 

1. Liên quan đến mục tiêu và kết quả của dự án, vui lòng đánh giá sự thành công của dự án theo thang 

điểm từ 1 đến 5 sau đây: 

 

(1) Không hiệu quả gì cả (chúng tôi sẽ không thực hiện dự án này nữa) 

(2) Cũng thành công, nhưng không đạt kết quả cao (chúng tôi có thể thực hiện nữa nhưng sẽ thay 

đổi) 

(3) Thành công (đạt được mục tiêu đề ra)  X 

(4) Rất thành công (đạt được hoàn toàn mục tiêu đề ra) 

(5) Thành công hơn cả mong đợi của chúng tôi 

 

2. Từ lúc bắt đầu dự án tới nay, sự thay đổi nào là đáng kể nhất ở tổ chức của bạn khi tiến hành dự án 

này? (vui lòng cho ví dụ cụ thể một hay hai trường hợp) 

 

Từ khi tiến hành dư ̣án đến nay có nhiều thay đổicác em khuyết tâṭ đến hoc̣ nghề  70% trong số đó có viêc̣ 

làm  các em tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình  

  Ví dụ  

Trần Thái Nhựt Em quê Bến Tre  : bị tai nan xe cut môt chân  từ năm 2009 . sau tai naṇ bi ̣ măc̣ cảm không 

đi hoc̣ tiếp và cũng không đi làm vì không có tay nghề cũng như mặc cảm . nhưng khi tình cờ biết đến cơ sở 

Nhưṭ Em đến xin hoc̣ nghề  . sau hai tháng hoc̣ nghề may Nhưṭ Em đa ̃may thành thaọ  em được chuyển qua 

học làm thú  giấy  và đến naysau 6 tháng hưởng mức lương 1.500 ngàn / tháng. nhận thấy Nhựt Em có khả 

năng và nhận thức tốt  cơ sở đã gừi Nhật Em đi học các khóa nâng cao về chuyên môn như : Lập Kế Hoạch 

Kinh Doanh , Makerting , quản lý nhân sự  nhằm đào tạo thành nòng cốt cho cơ sở 

 

 Phạm Thị Ngọc Yến : bị sốt bại liệt từ nhỏ cứng 2 chân đi lại rất khó khăn  lúc ở nhà với bà ngoại và dì em 

luôn bị giới han không cho ra ngoài tiếp xúc với moi người  nên không biết làm gì để tự sống luôn bị gia 

đình coi như gánh năng  cho moi người trong nhà . em đến cơ sở được cơ sở hổ trợ chỗ ăn ở và học nghề 

miễn phí đến nay emđã hoc được nghề may và làm thú giấy em cũng là nòng cốt của cơ sở  hiện nay em 

đang học bổ túc văn hóa để nâng cao trình độ van hóa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phần E: Tài chánh 

 

Sử dụng bảng dưới đây, vui lòng báo cáo tất cả các khoản thu và chi trong dự án này (kèm theo hóa đơn bản gốc 

hay photo). Xin bảo đảm giải thích tất cả những khác biệt xảy ra giữa bản đề xuất kinh phí và thực tế thu chi. 

 

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%) 

 
Chi phí văn phòng: 

điện, nước, điện thoại 
12.000.000 13.080.871 1.080.871  

 
Nguyện vật liệu sản 

xuất: 
28.000.000 32.461.000 4.461.000  

 Tổng cộng: 40.000.000 45.541.871 5.541.871  

 

 

Thu nhập từ dự án 

 

 Nguồn thu nhập Số tiền 

a. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 40.000.000 

b. Đóng góp từ tổ chức  

c. Các nguồn khác thu bán sản phẩm do các ban khuyết tâṭ sản xuất         1.461.000.000 

   

  1.501.000.000 

 Tổng cộng: ------------------- 

 

 

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

 Hỗ trơ ̣từ trung tâm LIN giúp cơ sở có thêm nguồn kinh phí đào taọ nghề cho các ban khuyết tâṭ  

 

 

 

3(a). 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    x Không 

 

Phần F:  Kế hoạch tới 

 

4. Bạn có mong muốn tiếp tục chương trình này khi kết thúc vòng tài trợ không?        X Có     Không 

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

 

Phần G: Thông tin liên quan khác (Không bắt buộc) 

 

Vui lòng cung cấp các thông tin liên quan khác (ví dụ, mẫu kết quả công việc, danh sách thành viên tham gia 

chương trình, kết quả nghiên cứu, phản hồi từ chương trình, kiểm toán độc lập, thông tin trên báo chí hay tài liệu 

liên quan chứng minh sự tiến triển của dự án). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PH Ụ L ỤC 
 

 

B Ả NG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN VỀ CHI PHÍ VĂN PHÒNG 
 

STT Ngày 

Ký 

hiêụ 

HĐ 

Số HĐ 

bán 

hàng 

Tên khách hàng Số tiền 

1 10/01/2012 AD/12P 0582912 Cty Điêṇ Lưc̣ Gia Điṇh 2,085,065 

2 17/02/2012 AC/11P 3027986 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 330,000 

3 17/02/2012 AC/11P 3027987 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 218,457 

4 17/02/2012 AC/11P 3027985 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 22,000 

5 15/03/2012 AA/12P 3145566 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 163,535 

6 15/03/2012 AA/12P 3145567 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 330,000 

7 15/03/2012 AA/12P 3145568 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 19,751 

8 13/04/2012 AA/12P 3157226 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 330,000 

9 13/04/2012 AA/12P 3157227 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 25,645 

10 13/04/2012 AA/12P 3157225 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 227,365 

11 25/04/2012 AK/11T 0283754 Cty Điêṇ Lưc̣ Gia Điṇh 2,167,952 

12 16/05/2012 AA/12P 6758942 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 164,236 

13 16/05/2012 AA/12P 6758943 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 330,000 

14 21/05/2012 AK/11T 0147651 Cty Điêṇ Lưc̣ Gia Điṇh 2,524,325 

15 26/06/2012 AA/12P 7719236 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 22,660 

16 27/06/2012 AA/12P 7719812 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 115,860 

17 27/06/2012 AA/12P 7719816 Tâp̣ Đoàn Viêñ Thông Quân Đôị 330,000 

18 30/06/2012 AK/11T 0921789 Cty Điêṇ Lưc̣ Gia Điṇh 2,037,165 

19 19/12/2012 AB/12T 0807450 Cty Điêṇ Lưc̣ Gia Điṇh 1,636,855 

Tổng 13,080,871 

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN VỀ CHI PHÍ NGUY ÊN V ẬT LI ỆU SX 
 

STT Ngày 

Ký 

hiêụ 

HĐ 

Số HĐ 

bán 

hàng 

Tên khách hàng Số tiền 

1 20/03/2012 SM/11P 0000034 Cty TNHH Song May 18,089,500 

2 30/08/2012 SM/11P 0000076 Cty TNHH Song May 14,371,500 

Tổng 32,461,000 

 


