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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 

-----o0o-----  
 

ĐỀ  ÁN 
Xây dựng trung tâm nuôi  dạy  trẻ  mồ  cô i   

và  khuyế t  tậ t  HƯỚNG DƯƠNG 
                                            

Kính gử i :   
       -  UBND t ỉnh Bình Dương. 
       -  Sở  Lao Động Thương Binh và Xã Hộ i  t ỉnh Bình Dương. 

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính 
sách cứu trợ xã hội. 

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2009 của 
Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế 
thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 
68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ. 

II- THÔNG TIN DỰ ÁN  

1. Sự cần thiết xây dựng Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật. 

Theo nguồn số liệu của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội, hiện nay ở VN 
người khuyết tật chiếm 15,3% dân số. Trong đó chỉ có khoảng 2% trẻ khuyết tật được 
đến trường, chưa tới 0,1% người khuyết tật có trình độ cao đẳng trở lên, đại đa số kiếm 
sống bằng những nghề gần như là kêu gọi lòng thương xót của người khác. Do đó, 
không những cuộc sống của các em vất vả, khó khăn mà đây còn là một gánh nặng cho 
gia đình và xã hội. 

Với hoàn cảnh của các em thì học vấn là con đường giúp các em xóa bỏ mặc 
cảm, tiếp cận và tham gia vào xã hội một cách hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, đây là một 
con đường không ít khó khăn, đòi hỏi khả năng tài chánh, trình độ và sự thấu cảm 
người khuyết tật và trẻ mồ côi của những người tham gia xây dựng Trung tâm. Chính 
vì vậy Tôi - Nguyễn Thế Vinh có tâm nguyện thành lập Trung tâm này để nuôi dạy trẻ 
mồ côi và khuyết tật có đủ trình độ để bước chân vào đại học.  

 Trung Tâm sẽ trở thành một mái nhà, một môi trường nuôi dạy an toàn cho các 
em, bảo đảm sự phát triển về thể chất lẫn trí tuệ trong thời gian các em được nuôi dạy 
tại Trung tâm.  

 Các em sẽ được tiếp thu và trang bị những kiến thức cần thiết, những kỹ năng  
sống, lòng tự tin và đặc biệt là đủ trình độ để vào đời bằng con đường học vấn. 
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2- Giới thiệu về người xây dựng và quản lý Trung tâm  

          Tôi tên là Nguyễn Thế Vinh 
Ngày sinh : 17/11/1970 
Số CMND : 260539843, cấp ngày: 03/07/2005, do: CA Tỉnh Bình Thuận cấp 
Nguyên quán : thôn Xuân Hội, xã Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận  
Nơi cư ngụ      : 791/92A, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7,  
                          Tp.HCM. 
Số điện thoại   : 06503553661 – 0918187975 
Email              : Nguyenthevinh_vn@yahoo.com 

           Mồ côi cha mẹ từ năm lên bảy. Trong một buổi đi chăn bò Hợp tác xã, tôi bị té 
gãy cánh tay phải mà không có điều kiện để đến bệnh viện nên cánh tay bị hoại tử và 
đành phải cắt bỏ năm lên tám. Được ông bà ngoại và các cậu dì cưu mang cho ăn học. 
Học xong trung học ở vùng quê nghèo Bắc Bình – Bình Thuận, tôi thi vào đại học và 
đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, khoa Quản trị kinh doanh, hệ chính 
quy năm 1994.  

Cuộc đời đã trải qua nhiều thăng trầm, nên mỗi khi có dịp đi thăm các trại mồ 
côi, tôi cảm thấy bùi ngùi vì hình ảnh tuổi thơ của mình tái hiện. Chính điều đó đã thôi 
thúc tôi phải suy nghĩ, phải làm gì cho các em trong khả năng của mình. Tôi thấy con 
đường học vấn là phù hợp nhất để các em tìm một cuộc sống ổn định và hòa nhập xã 
hội. Trong khả năng và kinh nghiệm của mình, tôi sẽ dìu dắt và dạy cho các em có một 
trình độ để bước chân vào đại học, để có một khả năng thực sự đáp ứng được công 
việc sau này của các em khi vào đời. 

Công việc của tôi hiện nay là mở lớp dạy luyện thi đại học ( dạy cả 3 môn toán, 
lý và hóa) tại Bến Cát, Bình Dương và biểu diễn âm nhạc ở Tp. Hồ Chí Minh để có thu 
nhập, đáp ứng nhu cầu cuộc sống và thực hiện ý nguyện của mình.  

Trong 2 năm qua, tôi đã dạy học sinh ở nhiều trình độ khác nhau, các em giỏi 
được tách thành nhóm riêng để luyện thi đại học và tất cả các em đã vào đại học. Tôi 
thu tiền các em học sinh bình thường, miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn và 
trợ cấp cho mỗi em mồ côi và khuyết tật 500.000 đồng một tháng để các em có điều 
kiện tiếp tục đến trường. Thực tiễn đó đã thôi thúc tôi là làm sao mình có thể nuôi dạy 
được nhiều em hơn. Nhưng vì sức có hạn nên tôi chia sẻ với bạn bè về ước nguyện của 
mình và rất vui mừng là được bạn bè sẵn lòng ủng hộ. Đó là niền tin và động lực giúp 
tôi thực hiện ước nguyện của mình trong những ngày đầu khó khổ. 

Bên cạnh đó tôi thường tham gia các đêm nhạc từ thiện do các Báo và Đài 
Truyền hình tổ chức. Tôi đã có một chuyến lưu diễn dài ngày ở Pháp và Đức trong 
chương trình gây quỹ cho trẻ em Việt Nam bị nhiễm dioxin do hội VNED tổ chức. 
Bây giờ, tôi đã có một lượng khán giả trong và ngoài nước thương mến hiểu được 
cuộc đời và ước nguyện của tôi. Đó là sự thuận lợi rất lớn để tôi thực hiện ước nguyện 
này. Cụ thể là sau khi Đài truyền hình Tp. Hồ Chí Minh làm phóng sự trong chương 
trình Câu Chuyện Ước Mơ vào tháng 4 năm 2008 và các báo đưa tin, dự án của tôi đã 
có một số nhà hảo tâm tài trợ như: Thép Việt, Thép Pomina, Ngân hàng phát triển nhà 
- HDBank Tp.Hồ Chí Minh, các đơn vị, các cá nhân…(Có bảng báo cáo thu chi chi 

mailto:Nguyenthevinh_vn@yahoo.com


3 

tiết đính kèm) và các mạnh thường quân khác sẽ sẵn lòng giúp đỡ khi Trung tâm bắt 
đầu khởi công như Công ty Phương Nam Phim, Công ty Vận Tải Trung Việt, Công ty 
MSV, Công ty CP XD_TM Bantich, Công ty Song Phát…  

3. Cơ sở vật chất của dự án 

Trung tâm sẽ được xây dựng trên miếng đất có diện tích là 690 m2 tại khu phố 
2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ( có văn bản đính kèm ). Đất 
do phụ huynh của học trò cho mượn trong 15 năm. 

4. Nguồn tài chánh  

Trung tâm xác định có 03 nguồn tài chánh để hoạt động là:  

4.1 Nhận tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có thể theo 02 hình 
thức 

Một là tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung tâm.Trung 
tâm sẽ cung cấp chi tiết các hạng mục, trang thiết bị và chi phí để tiện cho việc tài trợ 
và các nhà tài trợ sẽ giúp cho Trung tâm từng hạn mục, từng trang thiết bị cụ thể. 

Hai là tài trợ bằng cách trợ cấp tiền ăn, tiền cơ sở vật chất cho một hoặc nhiều 
em nào đó đang được nuôi dạy tại Trung tâm theo từng năm. Trung tâm sẽ cung cấp 
danh sách này với tất cả thông tin chi tiết của từng em một để nhà tài trợ lựa chọn theo 
tình cảm hay tiêu chí của mình. Đây là cách tài trợ thiết thực nhất, cụ thể nhất vì nhà 
tài trợ sẽ thấy được ý nghĩa và kết quả việc mình làm khi đứa con của mình nuôi đã 
“thành người”. Việc làm này sẽ giúp cho Trung tâm có một kế hoạch trước mắt và dài 
hạn về phương diện tài chánh cũng như quản lý.  

4.2 Thu nhập từ hoạt động biểu diễn âm nhạc của tôi và một số anh em văn 
nghệ sĩ ( Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, Nhạc sỹ Thế Hiển, Ca sỹ Đình Văn, Ca sỹ Ánh 
Tuyết, Nghệ sỹ Xuân Hương, Nghệ sỹ Thanh Bạch …) phối hợp với các báo, đài. 

4.3 Thu nhập từ việc luyện thi đại học.  

Hiện tại tôi đã có thu nhập từ việc tổ chức luyện thi đại học như đã trình bày ở 
phần trên, tuy chưa nhiều nhưng cũng góp được một phần để giải quyết những công 
việc trước mắt. 

Khi cơ sở vật chất của Trung tâm ổn định, khi uy tín về chất lượng giảng dạy 
của tôi càng lớn thì số học sinh luyện thi càng đông, Trung tâm sẽ mời thêm những 
người có đủ trình độ và điều kiện dạy luyện thi đại học về cộng tác. Khi đó Trung tâm 
sẽ có một khoản thu nhập tương đối ổn định và đây sẽ là nguồn tài chánh không nhỏ 
cho Trung tâm. Sau này (5 đến 10 năm), đội ngũ giáo viên chủ yếu là chính trong số 
các em được nuôi dạy tại Trung tâm sau khi tốt nghiệp đại học sẽ quay về đảm trách 
công việc giảng dạy (các em được nhận lương bình thường như những giáo viên khác 
vì cần phải có cuộc sống riêng của các em). Như vậy Trung tâm sẽ ổn định được 2 yếu 
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tố lớn là tài chánh và nhân lực. Tóm lại vai trò của tôi chỉ là người đặt viên đá đầu tiên 
còn chính các em ở các thế hệ tiếp nối sẽ xây dựng, duy trì và nhân rộng Trung tâm.  

5. Đối tượng trẻ tiếp nhận (không phân biệt giới tính, tôn giáo hay dân tộc) 

- Trẻ mồ côi. 

- Trẻ bị khuyết tật nhưng có khả năng học tốt. 

- Trẻ bình thường, có sức học rất tốt nhưng gia đình quá khó khăn ( Cha, mẹ bị 
bịnh nan y ) không thể nuôi các em ăn học tới đại học. 

Cách tiếp nhận trẻ: 

Bước một: nhờ các Cơ quan có thẩm quyền, Sở Thương Binh Lao Động và Xã 
hội cung cấp danh sách các em có hoàn cảnh nói trên. Các em sẽ gởi một bộ hồ sơ về 
Trung tâm bao gồm:  

       - Sơ yếu lý lịch có xác nhận và đóng dấu của địa phương. 

       - Tình trạng sức khỏe, bệnh tật. 

       - Học bạ. 

       - Giấy đồng thuận của người đang nuôi dưỡng các em. 

Bước hai: Trung tâm sẽ xem xét hồ sơ và tuyển chọn. 

Bước ba: Trung tâm sẽ cử người đến nơi các em đang sống và học tập để tìm 
hiểu thực trạng. Làm bảng cam kết được phép đem các em về nuôi dạy tại Trung tâm 
cho đến khi các em vào đại học dưới sự chứng kiến của Chính quyền địa phương nơi 
các em đang sống.  

Bước thứ tư: làm thủ tục chuyển trường cho các em ( Trừ các em đã tốt nghiệp 
trung học ) và hẹn ngày đón các em về Trung tâm. 

6. Hoạt động tại Trung tâm 

- Các em sẽ được nuôi dưỡng, ăn ở thường xuyên tại Trung tâm. 

- Tất cả các em đều được đi học hòa nhập ở các trường phổ thông trên địa bàn, 
và được Trung tâm bồi dưỡng thêm kiến thức văn hóa nâng cao để có đủ khả năng thi 
vào đại học.  

- Tất cả các em phải lao động mỗi ngày một giờ ví dụ như trồng rau xanh hay 
dọn dẹp vệ sinh Trung tâm (trừ chủ nhật). Việc này không đồng nghĩa với việc đem lại 
thu nhập cho Trung tâm mà chỉ giáo dục cho các em về ý thức, kỹ năng lao động. 

            - Trung tâm sẽ chia thành nhiều phòng, mỗi phòng được xem như một gia đình 
nhỏ, có 01 cha hay mẹ đỡ đầu. Cha hay mẹ sẽ sống chung với các em để chăm sóc và 
lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em như cha mẹ thật. Như vậy ở các em sẽ hình 
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thành một ý thức bền vững rằng: Đó là ngôi nhà của các em, tạo nên sự gắn bó chặt 
chẽ giữa các em với cha mẹ đỡ đầu và giữa các em với nhau. 

           - Trong thời gian ở tại Trung tâm, các em sẽ được liên lạc với người thân, với 
người bảo trợ của các em khi cần thiết.  

- Chức năng của Trung tâm thực hiện thông qua việc lên kế hoạch hiệu quả, xác 
định mục đích rõ ràng, quản lý chặt chẽ, xác định vai trò và trách nhiệm của mỗi người 
tham gia vào hoạt động và quản lý Trung tâm.  

III- MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

- Trung tâm sẽ nuôi dạy trẻ em mồ côi và khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn đặc biệt, trang bị cho các em những hành trang cần thiết để vào đời bằng con 
đường học vấn. 

- Khi đang học đại học hay đã tốt nghiệp đại học, một trong số các em sẽ quay 
lại phục vụ cho Trung tâm, các em sẽ dìu dắt cho thế hệ tiếp theo để Trung tâm được 
duy trì và nhân rộng.  

- Chính các em sẽ là người kế thừa và quản lý Trung tâm sau này. 

IV- PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH DỰ ÁN 

Để thực hiện được mục tiêu của đề án, tôi xác định những công việc chính cần 
phải làm như sau: 

1. Tiếp tục thông qua các kênh thông tin như báo chí, đài truyền hình, và 
internet (mở một trang Web) thể hiện các hoạt động của Trung tâm nhằm kêu gọi tấm 
lòng hảo tâm, và sự giúp đỡ của các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước, vận động tài 
chánh và tiếp nhận các em về nuôi dưỡng. 

2. Tiến hành các thủ tục và xây dựng Trung tâm thành một tổ chức có tư cách 
pháp nhân; có cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức và tài chánh độc lập đảm bảo quản lý, 
thực hiện được các chức năng của Trung tâm trong khuôn khổ của pháp luật.  

3 . Quản lý tài chánh. 

Để bảo đảm tính minh bạch, bước đầu trên trang web của Trung tâm sẽ thể hiện 
đầy đủ các hoạt động và các khoản thu chi về tài chánh, sau này khi mức độ hoạt động 
tăng lên, số nghiệp vụ tài chánh phát sinh nhiều thì báo cáo tài chánh hằng năm sẽ 
được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập trước khi công bố công khai. 

           Hiện tôi mở một tài khoản tại Ngân Hàng Phát Triển Nhà – HDBank, TPHCM. 
Số tài khoản là: 004704070000305. Số tiền thu được từ sự đóng góp của mọi người 
đang được gởi ở tài khoản trên.  

V- CƠ CHẾ VẬN HÀNH 

1.Tổ chức bộ máy 
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1.1 Ban điều hành, gồm có trưởng ban và 01 đến 02 người trợ lý. Trưởng Ban 
điều hành  là người đại diện của Trung tâm, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt 
động của Trung tâm trước pháp luật. 

1.2 Các bộ phận chuyên môn: 

- Bộ phận nuôi dưỡng: lo vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ cho các em.  

- Bộ phận giám thị: giám sát việc thực hiện nội quy Trung tâm của các em. 

- Bộ phận y tế và vệ sinh: lo vấn đề sức khỏe cho các em  và vệ sinh Trung tâm.  

- Bộ phận giảng dạy: bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho các em thi vào đại học.  

- Ban vận động: lo tài chánh cho Trung tâm.  

- Ban kế toán: theo dõi thu chi cho Trung tâm.  

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, Trung tâm tiếp nhận khoảng 20 em nên sẽ chưa 
cần đầy đủ các bộ phận nói trên mà chỉ cần những người có chuyên môn, có kinh 
nghiệm về tâm lý giáo dục và bộ phận nuôi dưỡng – một đội ngũ tối thiểu để hoạt 
động và quản lý Trung tâm. 

2. Mối quan hệ công việc 

- Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của 
Trung tâm. 

 - Các nhân viên của Trung tâm thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ 
của từng bộ phận chuyên môn đã được Ban điều hành phân công.  

3. Chế độ của cán bộ, nhân viên trung tâm:  Nhân sự của Trung tâm được 
lãnh lương với mức lương không dưới mức quy định tối thiểu của pháp luật.  

VI- QUY MÔ VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 

- Dự kiến năm đầu tiên Trung tâm sẽ tiếp nhận nuôi dạy khoảng 20 em.  

- Những năm tiếp theo tùy tình hình tài chánh mà Trung tâm sẽ tiếp nhận số 
lượng các em, xây dựng thêm cơ sở vật chất, tuyển thêm người tham gia quản lý Trung 
tâm sao cho phù hợp. 

- Dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 01  năm 2010 và không có thời gian kết 
thúc. 

VII- TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN 

- Trình hồ sơ dự án đến Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đồng thời làm thủ 
tục xin phép hoạt động cho Trung tâm. 

- Xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm trên miếng đất như đã nói trong mục 
II.3( Cơ sở vật chất ). ( Trong 3 tháng kể từ khi có giấy phép ) 
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- Tuyển dụng nhân viên và bố trí công việc. ( Trong 1 tháng) 

- Mua sắm trang thiết bị cần thiết tối thiểu để nuôi dạy số lượng 20 em  dự tính 
trong giai đoạn này. ( Trong 1 tháng) 

- Tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt điều kiện, hoàn tất thủ tục để đăng ký nhập học và 
đưa các em về nuôi dưỡng tại Trung tâm. (Trong 2 tháng) 

- Hoàn thiện, ban hành các quy chế làm việc của cán bộ, nhân viên cũng như 
nội quy sinh hoạt của tất cả thành viên tại Trung tâm. 

+ Nâng cao chất lượng 

- Sau khi đã ổn định về cơ sở vật chất, Trung tâm tiến hành hoàn thiện bộ máy 
tổ chức và cơ chế vận hành, thực hiện đầy đủ các chức năng đã nêu ở phần trên. 

- Luôn rà soát để chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình hoạt động. 

- Tìm tòi, học hỏi hoặc liên kết với các tổ chức từ thiện khác trong và ngoài 
nước, để triển khai thực hiện,  từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. 

VIII- KINH PHÍ DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN  

1. Kinh phí dự kiến năm đầu tiên 

Trung tâm ước tính kinh phí cần thiết để đảm bảo hoạt động trong năm đầu tiên 
như sau: 

1.1 Xây dựng cơ sở trong giai đoạn đầu 690 m2  

 a. Các phòng chức năng dự kiến gồm: (Tổng cộng 346 m2 ) (ước tính)               
500.000.000 đồng.                  

- Phòng học                          : 1 phòng    ( 5x8 = 40m2) 

- Phòng ở cho học sinh                     : 4 phòng   ( 2px4x10 = 160 m2) 

- Phòng ở nhân viên                : 2 phòng    ( 2px4x4 = 32 m2) 

- Khu vệ sinh  nam : 2 nhà vệ sinh và 1 phòng tắm   (2x6.5 = 13 m2) 

- Khu vệ sinh nữ     : 2 nhà vệ sinh và 1 phòng tắm   (2x6.5 = 13 m2) 

- Phòng khách (làm việc của người quản lý): 1 phòng    (4x4 = 16 m2) 

- Bếp và phòng ăn  : 1 phòng                                       (4x8 = 32m2) 

- Phòng đa năng     : 1 phòng                                       (5x8 = 40m2) 

b. Sân chơi và vườn hoa 344 m2 

1.2 Trang thiết bị (ước tính) 30.000.000 đồng 

- Bàn học                
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- Bàn ăn               

- Bảng trắng                          

- Bàn giáo viên                       

- Giường sắt                         

- Tủ kệ phòng khách  

- Bàn ghế phòng khách  

- Bàn máy vi tính  

- Vi tính, máy in 

- Điện thoại bàn  

- Bếp ga                                           

- Tủ kệ bếp                                        

- Xoong, chảo...                                :                       

1.3 Kinh phí duy trì hoạt động hàng năm:                :  217.600.000 đồng 

- Lương Trưởng Trung tâm ( Nguyễn Thế Vinh )         :  không 

- Thầy cô tâm lý giáo dục (1 x 1.500.000/tháng x 12)  :  18.000.000 đồng 

- Nhân viên kế toán văn phòng ( 1x 1.500.000/tháng x12)  : 18.000.000 đồng 

- Người nấu ăn                   (1x 1.500.000/tháng x12)   : 18.000.000 đồng  

- Các dịch vụ tiện ích (điện, nước, điện thoại)               :   9.600.000 đồng 

                  (20 em x 40.000/tháng x 12tháng)   

- Tiền ăn  (20 em x 600.000/tháng x 12tháng)              :144.000.000 đồng 

- Sách, vở, viết và vật dụng khác (20 em x 300.000/năm): 6.000.000 đồng 

- Quần áo  (20 em x 200.000 /năm)             :    4.000.000 đồng 

- Tiền học phí ở các trường phổ thông                          :      Miễn phí 

1.4 Dự phòng ( khoảng 5%) X 217.600.000                :   10.880.000 đồng 

Tổng kinh phí: 500.000.000+30.000.000+217.600.000+10.880.000 = 753.700.000 
đồng (Bảy trăm năm mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng). 

2. Kinh phí dự kiến cho các năm tiếp theo 

Khi cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư cơ bản, thì kinh phí để duy trì 
hoạt động của Trung tâm chủ yếu là tiền nuôi dưỡng các em và những chi phí biến 
động (đã được nêu trong mục VIII.1.3), nếu cộng thêm các khoản dự phòng khác thì 
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kinh phí duy trì hoạt động bình quân cho một em là 217.600.000+10.880.000 : 20em 
=1.142.400 đồng/tháng. Tổng kinh phí sẽ phụ thuộc vào số lượng các em được nuôi 
dưỡng tại Trung tâm. 

IX.TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN:  

1. Giai đoạn đầu 

- Sự hỗ trợ của chính quyền về nhiều mặt cho Trung tâm. 

- Tiền xây dựng và trang thiết bị thì do các công ty sẽ tài trợ như đã nói ở mục 
II.2 

- Trung tâm sẽ được xây dựng trên mảnh đất như nói ở mục II.3 

- Nguồn kinh phí, so sánh với kinh phí cần thiết:  

       Nguồn thu được trong bước đầu vận động đến nay là 886.140.000đ  

       Đóng góp của tôi trong năm đầu tiên ( 2010 ) là 50.000.000đ     

       Hội VNED ở Pháp sẽ tài trợ cho các em khuyết tật đang được nuôi dạy tại 
Trung tâm 100 Euro/mỗi em/mỗi năm. 

       Dự kiến làm đêm nhạc trong năm 2010 được tổ chức có sự phối hợp với 
các Báo và Đài Truyền Hình.  

       Tổng cộng là : 886.140.000đ + 50.000.000đ + Tiền tài trợ của hội VNED + 
Với số tiền thu được từ đêm nhạc - Chi phí năm 2008-2009 (trợ cấp 4 em 
500.000đ/em/tháng và chi khác) là 22.900.000đ ( bảng thu chi ). Như vậy đã bảo đảm 
được tổng kinh phí cho năm 2010.  

- Trong suốt quá trình hoạt động, Trung Tâm vẫn tiếp tục vận động sự ủng hộ 
của các cá nhân tổ chức khác để chuẩn bị nguồn cho các năm tiếp theo. 

          2.  Sau khi ổn định, Trung tâm sẽ xem xét khả năng tài chánh để duy trì hoạt 
động hàng năm. Khoảng 5 năm sau Trung tâm sẽ ổn định được 2 yếu tố quan trọng là 
nguồn tài chánh và nhân sự như đã nói ở mục II.4.3.            

X. HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI. 

- Đào tạo trẻ em mồ côi và khuyết tật trở thành những người trưởng thành có 
trình độ nhất định để hòa nhập xã hội. 

- Giảm bớt gánh nặng cho xã hội. 

- Không lãng phí chất xám ở các đối tượng trẻ em nói trên. 

- Những đóng góp của các em cho thế hệ tiếp theo. 

 

                                                            Bình Dương  Ngày …. tháng …. năm 2009 
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                                                                                         Kính đơn 

   

       NGUYỄN THẾ VINH 

 



11 

  


