
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2017 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

Kính gửi:  Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

         Ban tổ chức Quỹ rút ngắn khoảng cách 

 

Đơn vị nhận tài: CLB TÌNH NGUYỆN BÉ KHỎE BÉ NGOAN 

Đại diện: Ngô Trương Hoài Quy                  

Chức vụ: Chủ nhiệm  

Tên dự án: “Lớp học niềm tin, trao nghị lực sống”, đã nhận được  tài trợ từ Quỹ rút 

ngắn khoảng cách thông qua Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng LIN. 

Số tiền nhận tài trợ: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn)  

Thời gian thực hiện: từ 05/09/2016 đến 01/06/2017 

Ngày bắt đầu nhận tài trợ: 27/05/2016 

Tổng số công việc đã được thực hiện: 40% 

Công việc đã thực hiện: 

1) Tập huấn cộng tác viên về vấn đề giảng dạy, kiểm soát nhiễm khuẩn 

2) Chuẩn bị 4 giáo án 

3) Chuẩn bị giáo cụ, phương tiện kiểm soát nhiễm khuẩn: Aó blouse, găng tay, 

khẩu trang,… 

4) Xin giấy tờ cho phép triển khai lớp học 

5) Liên hệ ban giám đốc để được dạy thí điểm từ ngày 01/04/2017 đến 

30/04/2017 

Nay tôi làm đơn này kính được gia hạn thêm thời gian để tiếp tục thực hiện dự án 

đến hết ngày 02/04/2018.  

Lý do: CLB đã có quá trình chuẩn bị từ ngày nhận tài trợ cho đến nay, nhưng vì 

Ban giám đốc Bệnh viện truyền máu huyết học Cơ sở Phạm Viết Chánh đang trong 

thời kỳ đánh giá toàn bộ hoạt động và nâng chuẩn của bệnh viện, nên mọi thủ tục 

đều được tiến hành nghiên cứu cẩn trọng và mất nhiều thời gian. Do đó, vào ngày 

02/04/2017, CLB mới được cho phép triển khai lớp học đầu tiên tại đây. Vậy nên 



thời gian chúng tôi xin được gia hạn thêm chính là thời gian mà lớp học sẽ được 

diễn ra.  

Cam kết thời gian xin gia hạn: Chúng tôi xin phép được gia hạn thêm thời gian 18 

tháng để hoàn thành dự án. Sau thời gian trên nếu dự án chưa được hoàn thành 

chúng tôi xin kết thúc dự án và hoàn tất báo cáo dự án đầy đủ cho tổ chức. 

 

Kính mong nhận được sự thông cảm và chấp thuận từ phía Tổ chức. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2017 

Kính đơn 

Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Bé khỏe Bé ngoan 

 

 

 

 

Ngô Trương Hoài Quy 

  
 

 


