
không mệt mỏi mỗi ngày để tăng tiếp cận bình đẳng về các nhu cầu thiết yếu tại các khu dân cư trong Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam, tại Ngày hội Cộng đồng Rút ngắn Khoảng cách của LIN. 

Với sự hợp tác, hỗ trợ, và đồng hành từ các cá nhân, tổ chức, và doanh nghiệp, các tình nguyện viên và đối tác, ba ý tưởng 

cộng đồng đã được chọn để nhận giải thưởng 150 triệu đồng mỗi dự án trong Ngày hội cộng đồng này. Các dự án cung 

cấp nước sạch cho các hộ gia đình tại quận 8, nâng đỡ tâm lý cho bệnh nhi khoa bỏng, và can thiệp sớm cho 

trẻ bị rối loạn phát triển tại Bình Thuận đã thắng giải. 

Chân thành cám ơn tất cả những người bạn đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa những người có và những người không 

có cơ hội và điều kiện. Hiện tại, LIN đang kêu gọi đề xuất dự án cho Vòng III Quỹ Rút ngắn Khoảng cách và rất hào 

hứng để nhận được thêm nhiều ý tưởng thú vị hướng đến phát triển xã hội bền vững. 

Trong khi hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương hiện thực hóa sứ mệnh của họ, LIN cũng rất vui khi nhận được sự 

quan tâm từ các doanh nghiệp mong muốn mở rộng mạng lưới, nâng cao kiến thức để xây dựng, thực hiện các chương trình 

CSR hiệu quả, chiến lược, lâu dài hơn hướng tới phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tiếp nối và để đáp lại sự quan tâm của 

người tham dự hội nghị “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp” LIN đã tổ chức vào đầu năm nay, ngày 16/11/2017, 

chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo “CSR và Phát triển Bền vững cho Doanh nghiệp”, được phối hợp tổ chức cùng KPMG, 

HAWEE (Hội Nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh) và CECEM. Hội thảo dành cho doanh nghiệp thuộc mạng lưới của LIN 

và các đơn vị đồng tổ chức; vui lòng liên lạc chúng tôi qua địa chỉa info@linvn.org nếu bạn muốn tham gia do số lượng hạn 

chế. 

Hướng đến năm 2018, song song với việc tập trung xây dựng chất lượng các dịch vụ dành cho các tổ chức phi lợi nhuận đối 

tác và duy trì các sự kiện kết nối giữa các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện chuyên môn; chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện 

thường niên “Làm Việc Tốt thì Tốt cho Doanh Nghiệp” dành cho doanh nghiệp vào tháng 5, kèm theo các hội thảo và 

tọa đàm chuyên đề về Bền vững, CSR và Hợp tác. Hãy giữ liên lạc với chúng tôi để được cập nhật thông tin về các sự kiện 

đa dạng này!  

Cuối cùng, rất vui chia sẻ với bạn Báo cáo Kiểm toán 2016 của LIN do Ernst & Young thực hiện, bạn có thể đọc tại đây. 

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng LIN để tạo nên những thay đổi trong xã hội Việt Nam! 

Trần Vũ Ngân Giang 

THÔNG ĐIỆP TỪ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

Bạn thân mến, 

Sinh ra và sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên và ấn 

tượng trước những đổi thay từng ngày của thành phố này. Làm việc với các đối tác 

phi lợi nhuận của LIN và những người họ đang phục vụ trong cộng đồng, tôi có cơ 

hội trải nghiệm và một góc nhìn khác về đời sống trong thành phố này, nơi mà 

nhiều người vẫn phải nỗ lực, vượt nhiều thử thách để tiếp cận nhu cầu rất căn bản 

như nước sạch, đèn điện, giáo dục, hay chăm sóc sức khỏe. 

Tháng 9 đã là một trong những tháng yêu thích nhất của tôi vì đây là khoảng thời 

gian thường niên chúng tôi được truyền cảm hứng từ các sáng kiến cộng đồng 

tuyệt vời từ các tổ chức phi lợi nhuận đối tác của LIN, những người làm việc  

mailto:info@linvn.org
http://linvn.org/images/AuditReport2016.pdf


  
Các đồng nghiệp và đối tác thân mến, 

Tôi viết thông điệp này để chính thức cho bạn biết, tôi đã không còn là Điều 

phối Quỹ của LIN từ tháng 9/2017. 

3 năm cùng với LIN là khoảng thời gian tươi đẹp của tôi. Chỉ như ngày hôm 

qua, khi một nữ tu lớn tuổi đến gặp tôi và khoe rằng tổ chức của sơ đã nhận 

được tài trợ nước ngoài nhờ vào những cải thiện rõ rệt trong việc viết dự 

án. Hay câu chuyện của một nhân viên xã hội kỳ cựu với 20 năm kinh nghiệm 

với các dạng tật về thính giác, cuối cùng thì chị cũng đã có thể thành lập 

hội phụ huynh như vậy chính các phụ huynh có thể cùng nhau quyết định 

decide what project should be done in order to benefit the most to their 

 

Và rồi những Anh Chị Tình Nguyện Viên dù có công việc ngày 8 tiếng của 

riêng mình nhưng vẫn ghé LIN mỗi tối để bàn bạc và cải thiện quy trình 

đánh giá dự án, hay kế hoạch tổ chức một sự kiện giúp các tổ chức vừa kết 

nối với người trong cộng đồng vừa có thêm ý tưởng để hoàn thiện dự án 

của mình. Có chị kể với Vy rằng chị chuyển nhà từ Hóc Môn vào quận 11 để 

tiện đi lại hỗ trợ LIN hơn. Nghe chị kể mà bản thân thấy ấm lòng ghê gớm.  

 

Và cuối cùng là các anh chị em đồng nghiệp tại LIN. Chưa bao giờ Vy có 

cảm giác đi làm như đi học như vậy. Đến chỗ làm như đến lớp, được gặp 

bạn thân cùng nhau học hỏi, cùng nhau phá phách và cùng nhau chia sẻ 

những trăn trở về việc làm sao để kết nối người dân địa phương với nhau, 

để họ hiểu được những khó khăn mà các cộng đồng tại chính địa phương 

họ đang đối mặt và làm thế nào họ có thể hỗ trợ bằng chính nguồn lực của 

mình. Một môi trường làm việc minh bạch, tử tế và đầy tình thương giữa 

người và người.  

 

Vy chân thành cảm ơn Anh, Chị và các Bạn đã hỗ trợ Vy hoàn thành các 

công việc trong thời gian qua. Sau hôm nay, Anh, Chị và các Bạn có thể liên 

lạc với chị Trúc về các vấn đề liên quan đến Rút Ngắn Khoảng Cách hoặc 

các chương trình tài trợ doanh nghiệp qua truc@linvn.org hoặc 028-3512-

0092 (máy nhánh: 106).  

 

Vy vẫn mong muốn có thể tiếp tục liên lạc với mọi người để có thể hỗ trợ 

những gì thuộc chuyên môn của mình, nên các Anh Chị và các Bạn đừng 

ngần ngại liên lạc với Vy qua email vuongthaovy159@gmail.com hoặc điện 

thoại 0907.009.819 nhé. 

 

Hy vọng Anh, Chị và các Bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của LIN 

dự án có lợi cho con của họ, và cách kinh phí được sử dụng. Hình ảnh một nhóm trẻ đi tận 200 cây số đến Thành phố Hồ Chí 

Minh để trình bày dự án vườn thuốc nam cho người dân nghèo quê họ sẽ không bao giờ phai mờ trong trái tim tôi. 

Và vẫn còn đó những tình nguyện viên chuyên môn, sau 8 tiếng làm việc căng thẳng mỗi ngày vẫn dành thời gian để làm tình 

nguyện thêm để cải thiện chất lượng dự án, đánh giá và kết nối các dự án với các nguồn lực có sẵn. Có một lần, một chị tình 

nguyện viên đã chia sẻ với tôi rằng chị đã chuyển nhà từ Hóc Môn lên quận 11 để chị có thể hỗ trợ LIN dễ hơn. Tôi đã vô cùng 

xúc động khi nghe chị chia sẻ điều này. 

Cuối cùng, tôi muốn dành những lời cảm ơn đến các đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ có cảm giác đi làm như đi học như khi ở 

LIN. Bởi vì ở đây, tôi gặp bạn thân, chúng tôi học cùng nhau, và bùng cháy cùng nhau, chúng cùng ở lại trễ và cùng trăn trở 

về cách làm tốt nhất cho cộng đồng, cách kết nối tất cả lại với nhau. Ở LIN, chúng tôi có một môi trường làm việc minh bạch, 

tốt bụng, và đầy yêu thương. 

Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi đi trọn hành trình ba năm vừa qua cùng LIN. Xin hãy tiếp tục giữ LIN trong 

tim bạn như tôi cũng giữ LIN trong trái tim và tâm trí mình; và giúp LIN rút ngắn khoảng cách vì một cộng đồng vững mạnh 

hơn. 

Trân trọng, 

Vương Thảo Vy 

 

n trọng, 

Vương Thảo Vy 

 

Yên Phúc là thành viên sáng lập của Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã 

(AWO), một đối tác phi lợi nhuận của LIN từ năm 2013. Phúc là một người bạn và là 

một người ủng hộ của LIN qua nhiều cách và gần đây nhất là điều phối các tình 

nguyện viên trong việc tổ chức thành công Ngày hội Cộng đồng Rút ngắn Khoảng 

cách “Làng tôi 20 năm nữa”. Chúng tôi rất vui được chào mừng Phúc gia nhập đội 

ngũ LIN với vai trò Điều phối Chương trình Rút ngắn Khoảng cách và thật may mắn 

vì có được một thành viên tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sáng tạo và kỹ năng 

chuyên môn. Liên lạc với Phúc qua phucnguyen@linvn.org 

Thảo gia nhập đội ngũ LIN từ tháng 9/2017 với vai trò Giám đốc Tài chính. Thảo đã có 

10 năm kinh nghiệm quản lý tài chính trong lĩnh vực phi lợi nhuận và gần đây nhất là 

cùng với Văn phòng Dự án Christina Noble. Thảo cũng có kinh nghiệm giảng dạy tài 

chính. Thảo gia nhập LIN không chỉ với mong muốn củng cố hệ thống tài chính của tổ 

chức, mà còn hỗ trợ phát triển năng lực quản lý tài chính của các tổ chức phi lợi nhuận 

đối tác của LIN. Chào mừng Thảo tham gia cùng LIN! Bạn có thể liên lạc với Thảo qua 

ngocthao@linvn.org 
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Một trong những lý do lớn nhất tạo nên thành công của Quỹ Rút ngắn Khoảng cách là 

sự tận tâm của các tình nguyện viên mà ở LIN, chúng tôi gọi họ là “biệt đội ong”. Các 

tình nguyện viên giúp chúng tôi qua nhiều công việc khác nhau từ quá trình xét duyệt 

dự án, tổ chức sự kiện, truyền thông và hậu cần cho sự kiện. Đọc thêm các câu chuyện 

tình nguyện đây. 

Mỗi năm, LIN kết nối hơn 100 tình nguyện viên 

chuyên môn với các tổ chưc phi lợi nhuận. Chúng 

tôi tin tưởng rằng góp sức cho các dự án cộng 

đồng sẽ giúp các dự án này cải thiện tốt hơn 

hoạt động của họ. Hãy cho chúng tôi biết nếu 

bạn muốn tham gia! 

 

Chân thành cảm ơn tất cả những người bạn đã góp sức mang lại sự thành công cho 

sự kiện! 

Chủ đề của sự kiện xoay quanh ngôi làng Việt Nam truyền thống “Làng tôi, 20 Năm 

nữa” với sự tham gia của hơn 300 khách đến tham dự. 

Một số điểm nổi bật của sự kiện: 

- 1,469,344,089 VND (~65,304 USD) được 161 cá nhân, 21 doanh nghiệp và tổ 

chức đóng góp cho Quỹ Rút ngắn Khoảng cách năm 2017. 

- Các dự án được bình chọn và nhận được tài trợ của Quỹ Rút ngắn Khoảng cách vòng 

II là: Bạn Trẻ Em Đường Phố, Happier, và Trung tâm Thiện Chí cho các dự án 

cung cấp nước sạch cho 50 hộ nghèo tại quận 8, dự án nâng đỡ tâm lý cho bệnh nhi 

khoa bỏng, và dự án can thiệp sớm cho trẻ bị rối loạn phát triển! Hiện tại LIN đang 

tiến hành ký thỏa thuận tài trợ cho các tổ chức này. 

- Sự kiện thu hút 3,750 bình chọn online (chiếm 15% tỉ trọng điểm), 230+bình chọn 

tại sự kiện (chiếm 20% tỉ trọng điểm), và điểm số từ16 thành viên ban giám khảo 

chuyên môn (chiếm 65% tổng số điểm) dành cho 3 dự án được chọn.  

- Vòng III sẽ sớm bắt đầu vào tháng 11/2017. Hãy theo dõi cùng LIN! 

Tìm hiểu thêm về sự kiện và chương trình Rút ngắn Khoảng cach tại đây. 

Toàn bộ vòng II, Quỹ Rút ngắn Khoảng cách 

được ghi nhận tại đây. 

Tìm hiểu thêm các cơ hội tình nguyện tại đây: 

http://linvn.org/vi/tin-tuc-su-kien
http://www.linnarrowthegap.org/
https://www.facebook.com/NarrowTheGapFund/


  

Trung tâm LIN hợp tác với Công ty Hạ Vàng đến ngày 15/12 trong chiến dịch 

“Hành trình mới cho Giày biết thở” tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Hạ Vàng sẽ tiếp nhận những đôi giày GEOX đã qua sử dụng và sửa lại để tặng cho 

bốn tổ chức phi lợi nhuận: Mái ấm Truyền Tin, Bạn Trẻ Em Đường Phố, Câu lạc bộ 

Nhân Ái và CEPORER Hóc Môn. 

Chương trình này là cơ hội để bạn tặng những đôi giày yêu thương cho trẻ em tại 

những tổ chức này, đây cũng là cơ hội để bạn hành động vì môi trường, giảm 

lượng rác thải ra môi trường và thể hiện sự quan tâm của bạn với cộng đồng xung 

quanh chúng ta. 

Chúng tôi mong bạn có thể ủng hộ chiến dịch bằng cách gửi lại giày tại các điểm: 

 Geox Vincom Center Đồng Khởi  

 Geox Crescent Mall 

 Geox Saigon Center 

 ShooZ Vincom Thảo Điền 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:  

Nguyễn Thị Bích Ngọc (về các tổ chức PLN): 

Email: bichngoc@linvn.org 

Tel:  +84 (28) 35120092 (ext 101) 

Cell: +84 923 316 488 

 

Minh-Hoa Lam (Karen Lam) (về GEOX) 

Email: marketing@havang.com 

Tel: +84 (8) 35120 999 (ext. 122) 

Cell:+84 938 665 182 

Chúng tôi cảm ơn lời mời từ Hội nghị Quản trị của KPMG tháng 

vừa qua với hơn 250 lãnh đạo, quản lý công ty từ Việt Nam và 

Cambodia. Tại hội nghị, cô Ngân Giang, Giám đốc điều hành của 

Trung tâm LIN điều phối 2 phiên thảo luận với nội dung “Hợp tác 

vì một Việt Nam tươi sáng”. Điểm mấu chốt được rút ra từ buổi 

chia sẻ này đó là tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa 

doanh nghiệp và cộng đồng để giải quyết các thách thức chung 

về xã hội và môi trường.   

Hội thảo cũng là cơ hội để các lãnh đạo, quản lý của KPMG chia 

sẻ về cách tiếp cận và ý tưởng của họ vì sự thịnh vượng của Việt 

Nam. Các quản lý của KPMG cũng đóng góp ý kiến để giúp cải 

thiện chất lượng dịch vụ của LIN nhằm tạo ra nhiều hơn mối quan 

hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng. 

LIN hy vọng rằng khi hiểu hơn về cách doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có thể hợp tác thì sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp 

tác cho cả hai phía nhằm tạo giá trị chung và xây dựng chiến lược phát triển của cả hai bên. 

 

LIN Center hopes that by understanding the work in common of business and nonprofits, and all result aims toward the 

community, more business will keep partnership for creating shared values as an essential part of their strategy to the future. 

 

 

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ tư vấn của LIN, vui lòng liên lạc: 

Cô Jenny O’Brien, Giám đốc Phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược và Doanh nghiệp (tiếng Anh) 

Cô Cao Hoàng Tường Vi, Quản lý Đối ngoại (tiếng Việt) 

Email: jenny@linvn.org  vicao@linvn.org |   Tel:  +84 (28) 3512 0092 (ext 101) 
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Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế-xã hội đầy ấn tượng vào giữa những năm cuối thập niên 1990 và 2000 và đang trên 

đà hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc. Một trong những thách thức phát triển chủ yếu ở Việt 

Nam là sự gia tăng bất bình đẳng và chênh lệch giàu, nghèo. Một khảo sát về mức sống cho thấy ước tính tỷ lệ nghèo ở trẻ 

em là 29,6%, tương đương với 7,6 triệu trẻ em. Trong đó 22,6% là trẻ em dân tộc Kinh và 60,3% là trẻ em dân tộc thiểu số. 

Những thách thức lớn về phát triển đã hạn chế việc thực hiện các Quyền của trẻ em, bao gồm cả việc thiếu một cơ chế thực 

thi pháp luật hiệu quả; nhận thức không đầy đủ về quyền trẻ em cũng như công tác triển khai còn yếu. Từ đó đặt ra nhu cầu 

cần có sự phối kết hợp giữa nhiều thành phần khác nhau, phát huy đúng chức năng của những người chịu trách nhiệm trong 

việc thực thi các Quyền của trẻ em. 

Chính vì thế, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) quyết định thử nghiệm phối hợp với các đối tác là các tổ chức xã hội 

Việt Nam thông qua sự điều phối của Trung tâm LIN để thực hiện dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị 

quyền trẻ em”. Dự án là khởi đầu quan trọng cho chương trình hợp tác dài hạn về lĩnh vực Quản trị quyền trẻ em tại Việt Nam 

và đóng góp vào nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. 

Dự án nhằm mục đích tăng cường năng lực và sự tham gia của các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em tại Việt Nam. 

Dự án sẽ tổ chức các hội thảo, tập huấn, tọa đàm, và sự kiện kết nối. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ ông Trường Sơn 

thông qua son@linvn.org 

Để đăng ký vào mạng lưới, vui lòng gửi email dề nghị theo thông tin như sau: 

Email: vitreem@linvn.org 

Số điện thoại: 0169 6970991 

Theo dõi Facebook tại đây. 
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06 Bạn đã vào trang PhiLoiNhuan.org chưa? 

Công cụ trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam kết nối người góp sức và tổ chức PLN địa phương 

PhiLoiNhuan.org (hay Vietnamcauses.org trong tiếng Anh) là trang web đầu tiên tại Việt Nam giúp kết nối những người góp 

sức (các cá nhân muốn đóng góp cả về tài chính và chuyên môn, thời gian) với các tổ chức Phi lợi nhuận địa phương (PLN) 

thông qua một danh bạ tìm kiếm bao gồm các tổ chức, cơ hội tình nguyện, và các dự án cộng đồng. Thêm vào đó, trang 

này cũng cung cấp các bài viết chuyên sâu và tài liệu hữu ích cho cả người góp sức và tổ chức phi lợi nhuận. PhiLoiNhuan.org 

hướng đến việc rút ngắn khoảng cách về thông tin, xây dựng niềm tin và huy động nguồn lực để xây dựng văn hóa từ thiện 

cộng đồng tại Việt Nam. 

Hiện tại, trang web có 219 tổ chức PLN và danh mục các cơ hội tình nguyện có thể được tìm theo lĩnh vực hoạt động, 

người thụ hưởng và/hay địa bàn hoạt động. Hãy đăng ký làm người góp sức để nhận thông báo ngay khi có cơ hội tình 

nguyện hoặc sự kiện cộng đồng bạn nhé! 

Để biết thêm thông tin về trang, vui lòng liên lạc Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc qua community@linvn.org 

 

 

Bộ công cụ trực tuyến (online toolkits) được trung tâm LIN phát triển cùng với các chuyên gia để cung cấp các kỹ năng và 

kiến thức cơ bản cho các tổ chức phi lợi nhuận trong điều hành tổ chức. Từ năm 2016, bộ công cụ đã có 09 chủ đề bao 

gồm: 

- Communications 

- Program evaluation 

- Governance and Legal 

- Disaster preparedness 

 

- Quản lý nhân sự 

- Quản lý tình nguyện viên 

- Gây quỹ 

- Kế hoạch chiến lược 

- Kế hoạch hành động 

- Quản lý tài chính 

- Quản lý rủi ro 

- Truyền thông 

- Đánh giá dự án 

- Quản trị và Pháp lý 

- Chuẩn bị ứng phó thiên tai 
 

Xem qua các bộ công cụ trực tuyến tại đây.  
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Năm 2015, đối tác lâu năm của LIN, công ty vsource tham gia chương trình “LIN Ơi, 

Mình Đi Đâu?”, một chương trình CSR được thiết kế riêng cho nhân viên công ty tham 

gia để tìm hiểu về các dự án cộng đồng, đời sống và nhu cầu trong cộng đồng mà họ 

đang làm việc, tìm ra cơ hội hợp tác để tạo ra sự khác biệt với sự cộng hưởng giữa 

doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.  

Chương trình kết thúc với thành quả là vsource quyết định được ba đối tác cho chiến 

lược ba năm của mình là Hội Nạn nhân Chất độc Màu Da Cam Củ Chi -  VaVa Củ Chi, 

VietSeeds, và DRD. 

Vừa qua, đoàn khách của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, công ty vsource, và Trung 

tâm LIN đã có chuyến thăm VaVa Củ Chi và cùng trao đổi về những tác động có được 

từ mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

Một vài hoạt động đang được VaVa Củ Chi triển khai gồm sự kiện cộng đồng, kiểm tra 

sức khỏe miễn phí cho các nạn nhân chất độc màu da cam. 

Bấm vào đây để xem đoạn video tóm lượt chuyến đi. 

Tìm hiểu thêm về “LIN Ơi, Mình Đi Đâu?” dành cho doanh nghiệp và tìm kiếm đối tác 

chiến lược, vui lòng liên hệ: 

Cô Jenny O’Brien, Giám đốc Phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược và Doanh nghiệp 

jenny@linvn.org  

Cô Vi Cao, Quản lý Đối ngoại: vicao@linvn.org 

Đồng tổ chức cùng France Volontaires, Trung tâm LIN mong muốn lan tỏa văn hóa chia sẻ để cùng tăng cơ hội tiếp cận bình 

đẳng trong cộng đồng. LIN tin rằng hành trình tình nguyện là một hành trình lâu dài, thách thức, nhưng hạnh phúc! 

Như diễn giả Chương Đặng đã nói “Hành trình tình nguyện là một hành trình dài, và nếu chúng ta đi với tâm thế tự do cho 

đi, thì chúng ta càng đi xa […] và điều quan trọng hơn hết đó là sự chuyên nghiệp” 

Nếu bạn muốn trở thành một người góp sức và chưa biết phải bắt đầu từ đâu, hãy ghé thăm trang 

http://www.philoinhuan.org/ để tìm cho mình tổ chức muốn cộng tác và xem các cơ hội tình nguyện hiện có. Bấm vào đây 

để xem thêm hình ảnh của đêm sự kiện. 

"Đêm Phụng Sự" diễn ra thành công tốt đẹp để lan tỏa tinh 

thần thiện nguyện đến 450+ “người góp sức” là những người 

quan tâm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng từ kỹ năng, 

kiến thức, và tài chính của mình. Sự kiện cũng có được sự hiện 

diện quý giá của các khách mời và diễn giả đặc biệt, truyền 

nhiều cảm hứng cho nhiều tham gia. 

Together with France Volontaires, LIN Center would like to 

spread the culture of sharing in order to improve living quality 

of disadvantaged people, and LIN Center wishes you voluntary 

journey would be lasting and happy. 

As our speaker, Mr. Chuong Dang, said "The volunteer journey 

is a long journey, and if we go with a free giving soul, we can 

go far [...] and the most important characteristic is 

professionalism" 

If you would like to become a philanthropist and do not know 
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Tony Williams 

Thuỳ Anh 

Pennings Pieter 

HenrikusFranci& Linda Looise 

Phan Đinh Tuấn Anh 

Lê Kim Thái 

Ms. Khanh 

Phan Mỹ Trân 

Markus Baur 

Richard James Burrage 

Vincent Tran 

Vương Thu Nguyệt 

Nguyễn Thị Phương Anh 

Khoa Bùi 

Mai Lê 

Mai Thu Hà 

Hoàng Ngọc Thiện Tâm 

Sesto Enrico Vecchi 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Tăng Nguyệt Minh 

Đỗ Thị Xuân Phúc 

Trần Phương Anh 

Lâm Quỳnh Anh 

Hao Thai 

Võ Bích Ngọc 

Michael Gormalley 

Trần Lê Dung 

Phạm Nguyễn Minh Anh 

Uyen Pham 

 

Nguyễn Ngọc Huy 

Nguyễn Thị Mỹ Thuý 

Nguyễn Linh Tân 

Nguyễn Văn Yên 

Nguyễn Bích Trâm 

Nguyễn Thuỳ Khanh 

Nguyễn Anh Nhật 

Nguyễn Minh Hùng 

Hien Tran 

Mai Duong 

Hà Minh Nhật 

Chuong Nguyen 

Cuong Le 

Nguyễn Trung Thu 

Duong Pham 

Tam Nguyen 

Giang Le 

Phùng Bội Châu 

Trịnh Thị Ngọc Lan 

Trinh Xuân Thanh Minh 

Thuý Nguyễn 

Hào Hoàng 

Nguyễn Mai Hân 

Le Thanh Phuong 

Pham Nguyen Minh Thu 

Pham Tien Dung 

Bùi Trân Phượng 

Ha Bui 

Jeff Kursonis  

 

 

Phùng Nhi 

Huỳnh Uyên 

Cao Huy Nhật Thanh 

Dương Thư 

Vũ Linh 

Lưu Thanh 

Ngô Trường An 

Trần Thị Phong Lan 

Lê Thị Kiều Ly 

Ngô Thị Diệu Ái 

Võ Thị Kim Hậu 

Tô Bửu Ngọc 

Nguyễn Hồng Ngọc 

Nguyễn Thuỳ Trang 

Nguyễn Ngọc Trúc 

Võ Phạm Phương Vy 

Lê Phạm Mạnh Hưng 

Huỳnh Sơn Bình 

Trương Thị Diện 

Nguyễn Thị Kha 

Lê Thị Nga 

Phan Thị Thanh 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Lê Thị Hường 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

Hoàng Bào Trường 

Lê Thị Yến Hằng 

Nguyễn Đang Như Thảo 

Lại Thị Đông 

 

 

Nguyễn Thị Dư 

Phùng Thị Phú  

Trần Thị Sáu 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Đỗ Thị Trăm 

Nguyễn Thị Mỹ Thiện 

Trần Quốc Danh 

Phan Thanh Tâm 

Lê Minh Uyên 

Trần Trình Tường 

Lê Thị Phương Thuỷ 

Hoàng Nguyễn Ca Dao 

Lê Thị Lai 

Trần Thị Lệ Huyên 

Hoàng Anh Khoa 

Huỳnh Minh Tuyền 

Trần Linh Lực 

Hồ Tiểu Đan 

Hoàng Xuân Lộc 

Phạm Thị Thanh Hương 

Nguyễn Thị Tám 

Trần Thị Oanh 

Võ Thị Hoa 

Trần Thiện Thắng 

Đoàn Thị Hải 

Ngô Thị Kim Thanh 

Nguyễn Quốc Phong 

Nguyễn Huỳnh Thuỷ Ngân 

Nguyễn Nhật Thảo 

Nguyễn Ngọc Bảo 
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Nguyễn Ngọc Bảo Khanh 

Nguyễn Huỳnh Trâm 

Nguyễn Hữu Danh 

Bùi Thị Quỳnh Trang 

Nguyễn Huỳnh Diệu Thi 

Tống Trọng Nhân 

Đinh Nguyễn Minh Ngọc 

Nguyễn Thị Phương Dung 

Hoàng Trọng An 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hà Quang Minh 

Tiên Nguyễn Ngọc 

Ngô Thanh Ngọc 

Epstein 

Đoàn Thị Cửu Mỹ 

Trương Quang Bảo 

Lê Thị Thanh Dung 

Đào Anh Tuấn 

Nguyễn Xuân Trang  

Nguyễn Ngọc Châu 

Trần Thái Linh 

WowApp 

Dana Doan 

Huy Toan Nguyen 

Yasuhiko Imai 

Giao Vu 

Nguyễn Cao Thiên Ân 

Jonah Levey 

Lương Khánh Nghi 

Dang Thanh Xuan 

Khong Thi Thanh Loan 

Mark Bell 

Mark Sidel 

Dee S Koch 

Huệ Trần 

Zhong Zhen Xi 

Paul Finnis 

Nguyen Thanh Nga 

Tu Nguyen 

Trinh Trong Hoa 

Jessica Barga 

Tran Thi De Thuong 

Ngo Thi Thuy 

Ta Thuy Chau 

Vương Thảo Vy 

Huynh Cong Thang 

Anonymous individuals 

 

Ngô Quỳnh Như 

Trần Thị Thanh Hương 

Nguyễn Trần Hoàng Anh 

Lâm Quỳnh Anh 

Lê Hà Mỹ Trâm 

Heather Nguyễn 

Lê Thị Băng Tâm 

Đoàn Mạnh Khâm 

Hà Xuân Trừng 

Dana R.H. Doan 

Carey Zesiger 

Mark Sidel 

P. Eli Angell Mazur 

Trần Thị Phương Anh 

Betsye Park 

Linda Loose 

Vũ Thành Hà 

Lê Võ Sơn Quân 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Đoàn Quốc Thịnh 

Linh Vũ Tùng 

Nguyễn Chi 

Nguyễn Mai Hân 

Đặng Thu Hương 

Trần Ngọc Phương Thảo 

Vũ Văn Hiệu 

Ngô Phúc Nguyên 

Cao Hoàng Dung 

Nguyễn Lý Hiền Nga 

Nguyện Thị Minh Khẩn 

Phạm Quang Hoàng 

Trần Thị Yến Phương 

Trần Hải Đăng 

Nguyễn Lý Hiền Nga 

Nguyện Thị Minh Khẩn 

Phạm Quang Hoàng 

Trần Thị Yến Phương 

Trần Hải Đăng 

Hồ Lan Anh 

Nguyễn Hoàng Tuấn 

Mai Thị Nguyệt Ánh 

Nguyễn Hoàng Trinh 

Đỗ Hồng Liên 

Diệp Ái Quyên 

Nguyễn Thanh Hà 

Nguyễn Mai Hân 

Lương Bảo Uyên 

Đặng Huỳnh Bảo Châu 

Nguyễn Thị Như Thuỷ 

Đặng Thu Hương 

Phạm Quang Hoàng 

Phạm Thị Quý Hiền 

Trang Trịnh 

Bùi Tuyết Minh 

Marcus Mạnh Cường Vũ 

Lê Nguyễn Duy Hậu 

Nguyễn Trịnh Khánh Linh 

Võ Trí Hảo 

Ni Sư Hằng Liên 

Giản Tư Trung 

Nguyễn Thị Bích Tâm 

Giang Đặng 

Ngô Phương Lan 

Dương Ngọc Dũng 

Bùi Văn Nam Sơn 

Nguyễn Bảo Ngọc 
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Giang Đặng 

Ngô Phương Lan 

Dương Ngọc Dũng 

Bùi Văn Nam Sơn 

Nguyễn Bảo Ngọc 

Phạm Bảo Hân 

Nguyễn Thị Lan Nhi 

Đỗ Thuỳ An 

Nguyễn Phương Thảo 

Nguyễn Thái Thanh 

Chử Mỹ Thuỳ Linh 

Trần Thị Thu Thắm 

Nguyễn Cẩm Tiên 

Võ Đình Thi 

Đinh Thị Quỳnh Anh 

Dan The Dang 

Trần Uyên Chi 

Tống Mỹ Linh 

Loan Nguyễn 

Nguyễn Thanh Trúc Linh 

Từ Phương Vy 

Nguyễn Kiều Loan 

Bailey Nguyễn 

Stephen Turban 

Falk Stratenwerth 

Ehyun Kim 

Lê Hồng Đức  

Nguyễn Yên Phúc 

Nguyễn Ngọc Yến My 

La Hồng Huy 

Vũ Thành Tự Anh 

Lê Hồng Đức  

Nguyễn Yên Phúc 

Trần Quang Duy 

Cody M. Gleason 

BristiBasu 

Camilla Kent Hansen 

Dilshaad Ali 

Ted Nuyen 

Lisa Wyndels 

Tuyết Nguyễn 

 

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

• +84 (0) 28 3512 0092     •info@linvn.org     • www.linvn.org 
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