
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn lập Báo cáo Giải trình và Báo cáo Tài chính  
 

 

 
Thưc hiện chế độ báo cáo dự án nhằm mang lại lợi ích đầu tiên và quan trọng nhất cho chính dự án đó. Nó 
giúpCENDI nhìn lại những thay đổi mà CENDI đã đối mặt hoặc do CENDI tự mang đến, so sánh giữa cái đã 
được lên kế hoạch vớithực tế đã đạt được, và để suy ngẫm xem tất cả những điều đó có ý nghĩa gì đối với 
hoạt động tiếp theo của CENDI. 

 

Đồng thời, MISEREOR có trách nhiệm giải trình với các nhà tài trợ của mình, bởi vì nguồn tiền mà 
MISEREOR sử dụng để hỗ trợ các dự án đến từ các hoạt động quyên góp cũng như từ nguồn quỹ công và 
quỹ Nhà thờ. Đây chính là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu những thông tin được quy định dưới đây về dự 
án mà chúng tôi tài trợ.   

 

MISEREORyêu cầu 
a) Báo cáo Thu – Chi được trình 6 tháng một lần kèm theo tổng quan tóm tắt về các hoạt động đã 

được triển khai;  
b) Báo cáo Giải trình hàng năm theo cấu trúc được trình bày tại Mục I dưới đây;  

c) Báo cáo Giải trình cuối cùng được trình vào cuối giai đoạn tài trợ dự án, bao gồm toàn bộ giai đoạn dự 
án  

Phải đảm bảo rằng Báo cáo Giải trình có ý nghĩa về mặt nội dung, súc tích và chính xác nhất có thể. Đảm 
bảo rằng báo cáo này không dài quá 10 – 15 trang (không bao gồm các phụ lục). Khi làm báo này, cần tuân 
thủ những chỉ dẫn nêu trong Phần I – ”Cấu trúc Báo cáo Giải trình”. 

 
Báo cáo Giải trình Cuối cùng được lập vào cuối giai đoạn tài trợ cần phải chi tiết hơn, tuy nhiên không dài quá 25 
trang (không bao gồm các phụ lục). Đề nghịtham chiếu Phần II  – “Những thông tin bổ sung cho Báo cáo Giải trình 
Cuối cùng” để trả lời những câu hỏi tiếp theo nằm trong phần này.   

 

Đề nghị tham chiếu Phần III – “Các lĩnh vực Hợp tác Tài chính” để xem mọi thông tin liên quan đến Báo cáo Thu 
– Chi 6 tháng. 

 

Chúng tôi mong nhận được tất cả các báo cáo trên muộn nhất là 3 tháng sau khi kết thúc kỳ báo cáo liên quan 
đến các báo cáo đó. 
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I. Cấu trúc Báo cáo Giải trình  
 

1. Thông tin chính thức 
 

1.1 Tên tổ chức đối tác  

1.2 Tên dự án và Sốdự án  

1.3 Kỳ báo cáo  

1.4 Mô tả tóm tắt cách chuẩn 
bị báo cáo 

- Ai liên quan đến việc chuẩn bị báo cáo?  
- Thông tin của báo cáo được dựa trên những nguồn nào? 

 

2. Những thay đổi trong bối cảnh dự án 
 

2.1Những thay đổi quan trọng 
trong bối cảnh dự án  

- Trong kỳ báo cáo có sự thay đổi tích cực hay tiêu cực nào trong bối 
cảnh rộng hơn của dự án về chính trị, kinh tế hoặc xã hội hoặc trong 
thực tế cuộc sống của nhóm hưởng lợi? Nếu có, hãy mô tả những 
thay đổi này. 

- Những thay đổi này tác động như thế nào đến việc thực hiện dự án và 
đạt được các mục tiêu của dự án? 

2.2Những thay đổi quan trọng 
trong tổ chức của đối tác  

- Trong kỳ báo cáo có sự thay đổi quan trọng nào liên quan đến tổ 
chức của CENDI (VD: liên quan đến nhân sự)? Nếu có, hãy mô tả 
những thay đổi này.   

- Những thay đổi này tác động như thế nào đến việc thực hiện dự án và 
đạt được các mục tiêu của dự án? 

 

3. Thực hiện dự án và đạt được các mục tiêu của dự án  

3.1 Đạt được các mục tiêu của 
dự án(như đã nêu trong Hợp 
đồng Dự án) 

- Các mục tiêu của dự án, nghĩa là đầu ra mong đợi của dự án đã đạt 
được ở mức độ nào?  
Đề nghị nêu rõ từng mục tiêu dự án cụ thể (như đã nêu trong Hợp 
đồng Dự án) và giải thích các mục tiêu này đến nay đã đạt được ở 
mức độ nào? Đề nghị sử dụng các chỉ số đã thống nhất trong Hợp 
đồng Dự án, đồng thời có thể bổ sung thêm bất kỳ thông tin gì. 

Tùy chọn: 
3.2Đầu ra 

Tùy chọn: 
- Cho đến nay, đầu ra nào của dự án đã được mang đến cho nhóm hưởng 

lợi? 

3.3Hoạt động đã thực hiện - Hoạt động chính nào đã được thực hiện? 

- Ở đâu hoạt động đi lệch với kế hoạch ban đầu? Hãy giải thích  

3.4Tác động bổ sung và rủi ro  - Dự án đã tạo ra những tác động bổ sung, mong đợi hoặc không 
mong đợi ở mức độ nào?(VD: liên quan đến giới, hòa bình và xung đột, 
sinh thái, xã hội dân sự)  

- CENDIđang hành động gì để đối phó với các tác động này? 

3.5 Đánh giá - Đánh giá nội bộ và đánh giá độc lập bên ngoài có được thực hiện đến 
thời điểm này không (trong giai đoạn hiện tại của dự án)? Nếu có, kết 
quả và kết luận đánh giá như thế nào?  

 

4. Kết luận 
 

 

4.1Bài học được rút ra từ dự án  - 
 

- 
- 
 

Bài học gì được rút ra từ khi thực hiện dự án đến nay đối với nhóm 
hưởng lợi? 
Bài học gì được rút ra từ khi thực hiện dự án đến nay đối với CENDI? 
CENDI đánh giá thế nào về tình hình đạt mục tiêu dự án tại thời điểm 
hiện tại? 
CENDI có kế hoạch thay đổi cách tiếp cận hiện nay không?Nếu có thì 
như thế nào? 

- 
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II. Thông tin bổ sung cho Báo cáo Giải trình Cuối cùng  
 

Báo cáo Giải trình Cuối cùng tại thời điểm cuối giai đoạn tài trợ dự án cần bao gồm tất cả các thông tin được yêu 
cầu ở Phần I cũng như cần bổ sungthêm những thông tin dưới đây:  

 
5. Chủ thể và các bên liên quan trong và ngoài   

 

5.1Số lượng và trình độ của nhân 
sự  

- Có sự thay đổi nào về nhân sự của CENDI không? Đề nghị gửi kèm 
danh sách:  

o Bằng cấp chính thức: 
o Tình trạng việc làm: Hợp đồng chính thức, tình nguyện, cộng tác viên 
o Phạm vi việc làm: Toàn thời gian hay bán thời gian  

5.2Hợp tác với các chủ thể 
khác 

- CENDI có hợp tác với các chủ thể khác trong vùng dự án không? 
- Họ đã đóng góp gì cho dự án?  

 

6. Lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá dự án 
 

 
 

7. Triển vọng/Tính bền vững 
 

7.1Tính bền vững của các 
tác động tích cực 

- CENDI đánh giá thế nào về tính bền vững của các tác động tích cực của dự 
án? 

7.2Tính bền vững của việc 
tiếp tục các biện pháp  

- Đến nay cấu trúc và năng lực nào của địa phương đãđược 
hình thành và tăng cường? 

- Trách nhiệm thực hiện dự án đang dần được chuyển giao cho nhóm 
hướng lợi ở mức độ nào? 

- Vai trò của CENDI và nhóm hưởng lợi đã thay đổi trong quá trình thực 
hiện dự án ở mức độ nào? 

7.3Hoạt động đểgây quỹ và 
tăng tính tự chủ về tài chính 

- CENDI hoặc nhóm hưởng lợi đã tiến hành đánh giá nguồn tài chính địa 
phương hoặc nguồn vốn huy động của CENDI/của họ chưa? 

 

8. Tổng kết đánh giá: CENDI và nhóm hưởng lợi đánh giá tổng thể về dự án này như thế nào?  

Thông tin này rất cần thiết để chúng tôi báo cáo với các nhà tài trợ của chúng tôi. Đề nghị cung cấp thông tin ngắn 
gọn về mỗi mục sau:  

 

8.1Tính phù hợp - Từ quan điểm hiện tại, bằng cách nào những tác động của dự án đã 
đạt được là quan trọng đối với nhóm hưởng lợi?  

8.2Tính hiệu quả - Dự án đã đạt được mục tiêu chưa?Nếu chưa thì tại sao? 

8.3Tác động bổ sung - Những tác động bổ sung nào – mong đợi hay không mong đợi, tích cực 
hay tiêu cự mà CENDI quan sát thấy? 

8.4Tác động dài hạn - CENDI đánh giá thế nào về đóng góp của dự án đối với mục tiêu đã 
đề ra trong Hợp đồng Dự án? 

8.5Tính bền vững  - CENDI đánh giá thế nào về tính bền vững của những thay đổi đã đạt 
được trong nhóm hưởng lợi?CENDI đánh giá thế nào về tính bền vững của 
những cấu trúc đã được tạo ra ? 

 

9. Hợp tác vớiMISEREOR 
 

 9.1Nhận xét của CENDI về sự hợp tác  với MISEREOR 

6.1 Chủ thể và quy trình điều 
hành dự án 

- Nhóm hưởng lợi đã được tham gia vào quá trình theo dõi và điều hành 
dự án như thế nào?   

- Các chủ thể khác đã được tham gia theo dõi và/hoặc đánh giá dự 
án ở mức độ nào?  
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III. Các lĩnh vực hợp tác tài chính  
 

Trong phần này, chúng tôi muốn giải thích một số điểm then chốt liên quan đến định hướng tài chính 
trong sự hợp tác của chúng ta và chế độ báo cáo. Những điểm này được trình bày chi tiết và dựa trên 
Thỏa thuận Chung mà CENDI đã nhận được cùng với Hợp đồng Dự án. Đề nghị CENDI đọc kỹ Thỏa thuận 
Chung này.  

 

A) Báo cáo tài chính (căn cứ vào mục 10 của Hợp đồng Chung KZE1  ,mục2.3–2.5c ủ a  H ợ p  đ ồ n g  
c h u n g MISEREOR) 

1. Chúng tôi mong nhận được Báo cáo Thu – Chi từ CENDI ít nhất một năm hai lần. Nội dung của báo 
cáo này phải phù hợp với Kế hoạch Chi phí và Kế hoạch Tài trợ đã nêu trong Hợp đồng Dự án và 
mỗi báo cáo có kỳ báo cáo là 6 tháng.   

Đối với những dự án được cấp kính phí bằng nguồn tài trợ của KZE, yêu cầu phải có báo cáo kiểm toán 
6 tháng một lần. Báo cáo kiểm toán phải được chứng nhận bởi kiểm toán viên độc lập được công 
nhận (Kiểm toán viên công chứng). Yêu cầu này cũng được áp dụng đối với các dự án của 
MISEREORnhận được khoản tài trợ EUR100.000 hoặc lớn hơn, hoặc có điều khoản tương ứng 
trong Hợp đồng Dự án.  

Báo cáo Thu – Chi và báo cáo kiểm toán cần tới tay chúng tôi không quá 3 tháng sau khi kết thúc kỳ 
báo cáo. Ví dụ: Báo cáo Thu – Chi cho kỳ báo cáo từ 1/1 – 30/6 cần tới tay chúng tôi muộn nhất là 
1/10. 

 

2. Đối với các dự án yêu cầu Báo cáo Thu – Chi phải được chứng nhận bởi kiểm toán viên độc lập, chúng 
tôi có một danh sách các kiểm toán viên được chúng tôi công nhận dùng chohầu hết các quốc gia. Đề 
nghị chọn một kiểm toán viên từ danh sách này. 

Sau đó Chủ dự án Hợp pháp cần ký kết hợp đồng với kiểm toán viên để xác định lĩnh vực kiểm toán và 
bản chất của báo cáo. Hợp đồng mẫu sử dụng cho mục đích này cũng được gửi đồng thời kèm theo 
Hợp đồng Dự án. Đề nghị gửi cho chúng tôi một bản gốc hợp đồng kiểm toán đã ký kết.   

Mỗi lần CENDI gửi cho chúng tôi Báo cáo Thu – Chi/Báo cáo kiểm toán (mà CENDI thường làm 6 
tháng một lần), đề nghị cũng đồng thời gửi cho chúng tôi báo cáo tổng quan tóm tắt các hoạt động 
đã thực hiện. Đề nghị nêu nhận xét về những mục quan trọng nhất trong Báo cáo Thu – Chi hoặc 
Báo cáo kiểm toán   

 

B) Những điểm  cần lưu ý khác 

1. Chúng tôi xin lưu ý rằng số tiền chúng tôi phê duyệt để tài trợ cho dự án là tiền EURO. Vì vậy, 
những biến động về tỷ giá (giữa đồng EURO và đồng nội tệ) sẽ tác động đến số tiền mà CENDI thực 
tế nhận được bằng nội tệ. 

Nếu số tiền đã được chuyển tính bằng đồng nội tệ thấp hơn so với kế hoạch (do nội tệ tăng giá so 
với EURO) thì chúng tôi sẽ đàm phán với CENDI để quyết định những bước đi có thể để trang trải 
cho khoản thiếu hụt trong khoản thu (bằng nội tệ). Khi số tiền “dự trữ” đã được phê duyệt như một 
phần của Kế hoạch Chi phí trong Hợp đồng Dự án, số tiền này có thể được sử dụng một phần hoặc 
toàn bộ cho mục đích này (tùy thuộc vào sự phê duyệt trước bởi MISEREOR/KZE). 

2. Khi dự án bắt đầu triển khai, đề nghị CENDI mở một tài khoản ngân hàng riêng dành cho dự án có chủ 
tài khoản là tên của Chủ dự án Hợp pháp, và cung cấp cho chúng tôi thông tin về tài khoản và chủ tài 
khoản khi CENDI gửi Đề nghị Chuyển tiền lần đầu. Mọi khoản thu - chi của dự án sẽ được giao dịch 
thông qua tài khoản này. Phần đóng góp theo thỏa thuận của các tổ chức khác (đóng góp của bên thứ 
ba) và đóng góp của địa phương thực hiện dự án cũng sẽ được trả vào tài khoản này. 

Chúng tôi khuyên CENDI nên lập trung tâm chi phí trong hệ thống kế toán nội bộ của tổ chức khi 
triển khai dự án.  

3. Đề nghị gửi xác nhận ngay khi CENDI nhận được các khoản thanh toán từ chúng tôi. Để làm việc 
này, đề nghị sử dụng mẫu Xác nhận đã Nhận tiền được gửi tới CENDI cùng với mỗi lần chuyển tiền. 
Đề nghị gửi cho chúng tôi một bản sao thông báo của ngân hàng và thông báo tài khoản có liên 
quan đối tới bất kỳ khoản phí ngân hàng nào.  

 
 

1KZE= KatholischeZentralstellefürEntwicklungshilfe e.V.(Cơ quan Công giáo Trung ương Đức về Viện trợ Phát triển) 
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4. Chúng tôi đảm bảo khoản tài trợ sẽ được phê duyệt bởi MISEREOR/KZE để sẵn sàng chuyển tiền cho 
CENDI. Chúng tôi có thểthực hiện chuyển tiền trước trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến tối đa 6 
tháng. 

Số lượng tiền được chuyển trước phụ thuộc vào:  

a) Tiến độ thực hiện dự án và khoản thanh toán đã được đưa vào tài khoản (xem Mục A.1 trên đây), 
và  

b) Số tiền yêu cầu tài trợ mà CENDI đã xác định và chứng minh để chuyển trước cho khoảng thời gian 
từ 3 – tối đa 6 tháng. Để thực hiện mục đích này, đề nghị sử dụng mẫu Đề nghị Chuyển tiền đã 
cung cấp (kèm theo Hợp đồng Dự án)  

Cùng với mỗi Đề nghị Chuyển tiền, chúng tôi yêu cầu gửi kèm Báo cáo Thu – Chi mới nhất. Nếu tại 
thời điểm gửi Đề nghị Chuyển tiền mà Báo cáo Thu – Chi chứng thức hoặc báo cáo kiểm toán (xem 
mục A.1) chưa có thì chúng tôi đề nghị CENDI gửi Báo cáo Thu – Chi tạm thời. Đề nghị sử dụng các 
mẫu mà CENDI đã nhận được kèm theo Hợp đồng Dự án. 

5. Khả năng giảm hỗ trợ tài chính: 
Theo nguyên tắc, chúng tôi phê duyệt hỗ trợ tài chính “lên đến” một số tiền tối đa đã xác định. 
Điều này có nghĩa rằng, trong những điều kiện nhất định, có thể số tiền thực tế được giải ngân ít 
hơn số tiền tối đa này. Những lý do quan trọng cho việc này bao gồm:  

a. Nếu khoản chi thực tế bởi dự án thấp hơn so với dự tính ban đầu trong Kế hoạch Chi phí đã phê 
duyệt (xem Hợp đồng Dự án) thì khoản tài trợ của chúng tôi sẽ được giảm tương ứng.   

b. Nếu phần đóng góp của địa phương và bên thứ ba nhận được cao hơn so với kế hoạch (xem Kế 
hoạch Tài trợ, Hợp đồng Dự án), và chi phí dự án không thay đổi thì khoản tài trợ của chúng tôi 
cũng có thể giảm. 

c. Tuy nhiên, nếu phần đóng góp của địa phương và bên thứ ba nhận được thấp hơn so với kế hoạch 
(xem Kế hoạch Tài trợ, Hợp đồng Dự án), thì trong những hoàn cảnh nhất định, khoản tài trợ của 
chúng tôi có thể được tăng lên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình cụ thể thông 
qua đối thoại với CENDI. Chúng tôi có quyền phê duyệt việc tăng đó hoặc không nếu chúng tôi 
thấy phù hợp.   

Liên quan đến việc này, đề nghị tham khảo mục 7 của Thỏa thuận chung KZE/Mục 1.3 của Thỏa thuận 
chung MISEREOR. 

6. Đóng góp của địa phương  
Chúng tôi phân biệt rõ ràng giữa đóng góp bằng tiền và đóng góp không phải bằng tiền. Lưu ý rằng 
chỉnhững đóng góp bằng tiền mới nằm trong Kế hoạch Tài trợ. Những đóng góp bằng vật chất, lao 
động hoặc dịch vụ (như cung cấp địa điểm, tòa nhà hoặc cơ sở vật chất) không được chấp nhận và 
không được tính là đóng góp bằng tiền.  

Nếu trong dự án của CENDI có bất kỳ khoản đóng góp nào không phải bằng tiền thì đề nghị đưa các 
khoản này vào mục riêng.   

7. Những thay đổi trong quá  trình thực hiện dự án và sự chênh lệnh từ Kế hoạch Chi phí  
Đề nghị thông báo ngay cho chúng tôi biết nếu trong quá trình thực hiện dự án có bằng chứng rõ 
ràng ràng mục đích ban đầu của dự án (tức là mục tiêu chung của dự án hoặc từng mục tiêu của dự 
án) cần phải được thay đổi. Những thay đổi trong dự án có thể cần thiết. Chúng tôi sẽ tìm giải pháp 
thông qua đối thoại với CENDI (xem mục 4 của Thỏa thuận chung KZE, mục 2.1 – 2.2 của Thỏa 
thuận chung MISEREOR). 

8. Chúng tôi cũng sẽ xem xét chênh lệch hơn 20% của bất kỳ hạng mục chính nào trong Kế hoạch Chi 
phí đã phê duyệt (mà không làm thay đổi tổng chi phí). Những thay đổi chính này cần phải có sự 
phê duyệt trước của chúng tôi.   

9. Nếu các biện pháp xây dựng đang được thực hiện trong dự án của CENDI, đề nghị đặc biệt chú ý 
đến tờ thông tin “Những quy định đặc biệt liên quan đến các dự án xây dựng” của chúng tôi.  

10.  Nếu Kế hoạch Chi phí trong Hợp đồng Dự án có đề cập tới mục “Dự trữ”, đề nghị lưu ý rằng khoản 
tiền này không có sẵn trong thời gian đầu. Nó chỉ có thể được sử dụng trong trường hợp cần thiết, 
tùy thuộc vào sự phê duyệt của MISEREOR/KZE. 

11. Lưu ý rằng chúng tôi không thể công nhận bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trước ngày bắt đầu dự 
án như đã nêu trong Hợp đồng Dự án.  


