
Giới thiệu một số nguồn tài trợ  
cho các tổ chức địa phương 



Quỹ các hệ sinh thái trọng yếu 

• Tên viết tắt: CEPF 

• Web: www.birdlifeindochina.org/vi/cepf-rit/VN  

• Khoản tài trợ: dưới 20.000 USD 

• Lĩnh vực: đa dạng sinh học, bảo tồn loài, hệ sinh thái (ưu 
tiên lưu vực Mekong) 

• Hồ sơ có thể gửi bằng tiếng Việt 

• Email liên hệ: cepf-rit@birdlife.org.vn  

• Dự kiến thông báo chính thức và nhận hồ sơ từ tháng 7 
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Quỹ hợp tác địa phương – ĐSQ Phần Lan  

• Web: www.finland.org.vn (chọn tiếng Việt -> Hợp tác phát triển ->Hỗ trợ 
cho tổ chức XHDS -> Tài trợ cho tổ chức XHDS Việt Nam) 

• Khoản tài trợ: từ 40.000 đến 120.000 Euro, tối đa 30 tháng 

• Lĩnh vực: môi trường và biến đổi khí hậu, quan hệ đối tác khu vực tư 
nhân, các lĩnh vực khác (tham khảo tài liệu trên website) 

• Hồ sơ có thể gửi bằng tiếng Việt 

• Nhận hồ sơ quanh năm 

http://www.finland.org.vn/


Làm sao biết thông tin các khoản tài trợ? 

• Kiểm tra thường xuyên trên website của Trung tâm Thông tin Phát triển 
Việt Nam - VDIC http://www.vdic.org.vn/ (chọn Tiếng Việt) 

• Đăng ký nhận bản tin của VDIC – nhận cập nhật hàng tháng qua email 

 

HOẶC 

• Trên website của Trung tâm Thông tin Phi chính phủ 
http://www.ngocentre.org.vn/fundingnews (chỉ có tiếng Anh) 

http://www.vdic.org.vn/
http://www.vdic.org.vn/
http://www.ngocentre.org.vn/fundingnews
http://www.ngocentre.org.vn/fundingnews


Vài kinh nghiệm về xin tài trợ 

• Đọc kỹ hướng dẫn của nhà tài trợ (NTT) 

• Đề xuất dự án phải phù hợp với ưu tiên của NTT 

• Đề xuất phải có trọng tâm, giải quyết vấn đề cụ thể, có mục 
đích rõ ràng, trình bày mạch lạc 

• Chuẩn bị hồ sơ cẩn thận, văn bản được trình bày chỉn chu, 
gọn gàng, dễ đọc 

• Ngân sách: hợp lý, hiệu quả chi phí cao (cost effectiveness), 
không có các khoản dự trù đáng ngờ, trình bày rõ ràng 

• Nên nhớ: NTT hoàn toàn có thể kiểm chứng những thông 
tin chúng ta đưa ra!  

 


