
Báo Cáo Tài Chính – Các Chương Trình Quốc Tế của BPSOS 

   
Thu Số tiền % tổng số 

Các cấp khoản từ một số tổ chức quốc tế 
(1)

 $115,520 23% 

Các cấp khoản trợ cấp khẩn cấp 
(2) (3)

 $17,500 3% 

Đóng góp của Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt và thân hữu $87,500 17% 

Các chương trình gây quỹ $158,350 32% 

Đóng góp của các công ty $28,880 6% 

Các mạnh thường quân đóng góp hàng năm 
(4) (5)

 $94,660 19% 

TỔNG THU $502,410 100.00% 

Chi Hành Chánh và Điều Hành Số tiền % tổng số 

Chi phí làm visa $3,340  0.79% 

Chi phí văn phòng phẩm $5,940  1.40% 

Điện thoại $2,240  0.53% 

Tiền thuê văn phòng và điện nước $10,000  2.35% 

Ấn phí $1,550  0.36% 

Bưu phí $1,150  0.27% 

Chi phí kiểm toán $1,200  0.28% 

Chi phí quảng bá thông tin (radio, các trang mạng…) $5,050  1.19% 

Chi phí hành chánh (quản lý hồ sơ nhân viên, kỹ thuật, kế toán, đào tạo…) $14,770  3.47% 

Tổng Chi Hành Chánh và Điều Hành) $45,240  9.62% 

Chi Cho Chương Trình Hoạt Động Số tiền % tổng số 

Các đề án phát triển xã hội dân sự     

Phát huy nội lực và can thiệp 
(6)

 $90,520  21.29% 

Gây quỹ  $39,960  9.40% 

Học bổng và trợ cấp $33,900  7.97% 



Phí vận chuyển  $33,050  7.77% 

Phí tổ chức hội nghị $38,190  8.98% 

Tổng chi cho các đề án phát triển XHDS 
            

235,620  50.09% 

Bảo vệ người tị nạn     

Tạo sinh kế cho phụ nữ và giáo dục cho trẻ em $8,660  2.04% 

Văn phòng pháp lý (chi phí luật sư) $49,680  11.69% 

Trợ giúp y tế khẩn cấp $37,600  8.84% 

Phí gây quỹ $25,850  6.08% 

Phí vận chuyển $8,930  2.10% 

Tổng chi cho các đề án bảo vệ người tị nạn $130,720  27.79% 

Bảo vệ người bảo vệ nhân quyền     

Thực hiện các đơn xin trợ cấp khẩn cấp 
(7)

 $12,000 2.82% 

Trợ cấp khẩn cấp $37,740 8.88% 

Phí gây quỹ $3,240 0.76% 

CAMSA  $5,800 1.36% 

Tổng chi cho bảo vệ người bảo vệ nhân quyền $58,780 12.50% 

Tổng chi cho các chương trình quốc tế $425,120 90.38% 
      

TỔNG CHI  
            

470,360  100% 

CHÊNH LỆCH THU-CHI $32,050    

      

TỒN QUỸ ĐẦU NĂM 2016  $43,000   

CHÊNH LỆCH THU-CHI NĂM 2017 
              

32,050    

TỒN QUỸ CUỐI NĂM 2016 
(8)

 $75,050   

   Ghi Chú: 
  (1) Gồm 1 cấp khoản tài trợ toán phát triển XHDS ở Thái Lan, 1 cấp khoản để tài trợ 4 tổ chức XHDS ở Việt 

Nam, và 3 cấp khoản để tài trợ một số người tham gia 2 hội nghị ở Đông Timor. 
(2) 8 khoản trợ cấp khẩn cấp cho các người bảo vệ nhân quyền lâm nạn. 



(3) Không kể 13 khoản trợ cấp khẩn cấp tổng cộng $41,469 không chuyển qua BPSOS. 
(4) Không kể $43,900 trợ cấp cho các tổ chức XHDS ở Việt Nam không chuyển qua BPSOS, và $4,053 trợ cấp 
chi phí tham gia hội nghị Đông Timor không chuyển qua BPSOS.  
(5) Không kể khoảng $30,000 đóng góp của các nhóm kết nghĩa gửi trực tiếp cho các tổ chức XHDS và cộng 
đồng tôn giáo ở Việt Nam. 
(6) Bao gồm $36,000 phụ cấp cho một thực tập sinh làm việc ở Quốc Hội. 
(7) Phụ cấp cho một người toàn thời để thực hiện các hồ sơ xin trợ cấp khẩn cấp. 
(8) Gồm $10,000 “giữ hộ” để chuyển về trong nước theo chỉ định của người đóng góp.  

 
 


