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MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Thuật ngữ phi chính phủ (NGO) được Liên hiệp Quốc sử dụng chính thức vào 

năm 1945 và được hiểu là mô hình hoạt động các tổ chức xã hội mang tính tự nguyện, 

phi lợi nhuận do các nhóm công dân thành lập và có vai trò độc lập với các chính phủ. 

Từ đó đến nay, các tổ chức NGO ngày càng phát triển rộng khắp từ các vùng miền, 

cho đến các quốc gia và hội nhập toàn cầu, không chỉ phát triển về mặt quy mô, loại 

hình, sự mở rộng các mối quan tâm và lĩnh vực hoạt động mà bên cạnh đó, còn thực 

hiện các chức năng xã hội quan trọng, gắn kết các nhóm, cộng đồng, xã hội vì mục tiêu 

phát triển chung của mỗi quốc gia, dân tộc và nhân loại.   

Hoạt động rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, y 

tế, văn hóa, xã hội, môi trường, nhân đạo, từ thiện… ngày nay các NGO ngày càng thể 

hiện được vai trò, tính linh hoạt và sự đa dạng hóa về tổ chức và hoạt động, trở thành 

phương thức quan trọng để các nhóm xã hội có thể bày tỏ quan điểm, ý kiến, hành 

động chung, tạo sự hiểu biết, hiệp thương và đồng thuận, hướng tới sự ổn định và phát 

triển xã hội. Sự phát triển của các NGO cũng tạo điều kiện để chính phủ, các nhà quản 

lý xã hội có thể lắng nghe được đầy đủ hơn, đáp ứng được tốt hơn những nhu cầu, tâm 

tư nguyện vọng của nhiều nhóm xã hội khác nhau, nhất là các nhóm yếu thế, các nhóm 

thiểu số, nhằm có được các giải pháp hợp lý để điều hòa những mâu thuẫn và xung đột 

xã hội. Tiếng nói đồng thuận chung của các tổ chức giúp cho sự hình thành chiến lược 

xây dựng và phát triển cộng đồng bền vững. Bên cạnh đó, quốc gia có sức mạnh hơn 

khi huy động được nguồn vốn xã hội lớn từ cộng đồng và các nhóm xã hội. Nhà nước 

nào, quốc gia nào không biết khai thác và phát huy sức mạnh của các NGO thì giống 

như nhà xã hội học nổi tiếng R.Putnam (1995) gọi đó là “vốn xã hội ngủ” [179]. 

Ở Việt Nam hiện nay các NGO được chia làm 2 loại hình: các tổ chức phi chính 

phủ quốc tế (INGO) và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO). Đối với các 

VNGO hiện nay, vẫn chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, phần lớn được thành lập theo 

Nghị định 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ và được Bộ Khoa học cấp giấy phép, hoạt 

động theo Luật Khoa học công nghệ nên còn được gọi là tổ chức khoa học và công 

nghệ ngoài công lập (gọi tắt là Tổ chức 08). 
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Theo số liệu báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016 thì cả nước có 

gần 2.500 tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó 1.111 tổ chức khoa học công nghệ 

công lập và 1.389 tổ chức khoa học công nghệ ngoài công lập (chiếm 52% tổng số các 

tổ chức Khoa học và công nghệ) [73]. Tính đến 2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) quản lý 487 Tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công 

lập (tổ chức phi chính phủ) được thành lập theo Luật Khoa học và công nghệ [55]. 

Theo nhiều nghiên cứu gần đây, các VNGO đã và đang có nhiều đóng góp trong 

việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tổ chức, thực hiện giám sát, 

phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án của Nhà nước, các Bộ, ngành; tích 

cực, chủ động tham gia cung ứng dịch vụ công. Bên cạnh đó, các VNGO huy động các 

nguồn tài trợ thực hiện các chương trình dự án hướng tới phát triển cộng đồng, phát 

triển xã hội như tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, năng lực cho cộng đồng, 

giáo dục đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình phát triển cải tạo 

thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nâng cao dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, cải thiện sinh kế việc làm, xóa đói giảm nghèo…  

Trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các 

VNGO ngày càng tăng nhanh về số lượng, phong phú về loại hình tổ chức, đa dạng về 

phương thức hoạt động theo các tôn chỉ, mục đích, điều lệ hoạt động của mình. Vai trò 

của các tổ chức ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt là sự năng động trong quá trình 

tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mà nhà nước “không với tới”, góp phần làm giảm 

các tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đối với cộng đồng và xã hội. 

Tuy nhiên bên cạnh những thành công và mặt mạnh, nhiều nghiên cứu cũng chỉ 

ra thực tế các VNGO hiện nay cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình 

hoạt động và cũng có những VNGO hoạt động còn kém hiệu quả, chưa thực hiện tốt 

chức năng, vai trò của mình. Cũng có một số tổ chức lập ra mang tính hình thức, có tư 

tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, có xu hướng “hành chính hoá” về tổ chức và hoạt 

động; chưa hoạt động đúng với tôn chỉ và mục đích đã đăng ký, thậm chí có trường 

hợp chạy theo lợi nhuận đơn thuần, hoặc lợi dụng danh nghĩa tổ chức phi lợi nhuận 

liên kết với các tổ chức nước ngoài gây bất ổn và tổn hại đối với lợi ích xã hội.  

Bên cạnh sự phát triển không ngừng của các tổ chức VNGO trong thực tiễn phát 
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triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam thì còn chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học 

chuyên ngành và liên ngành, tổng hợp và phân tích sâu về vai trò và hoạt động của loại 

hình tổ chức này. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Vai trò của các tổ chức 

phi chính phủ Việt Nam trong phát triển cộng đồng hiện nay” (Nghiên cứu trường 

hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) có ý nghĩa rất cấp thiết cả về 

mặt lý luận và thực tiễn, đặc biệt là nghiên cứu, đánh giá đúng vị trí, vai trò của các 

VNGO trong vấn đề phát triển cộng đồng, chỉ ra những khó khăn, thách thức mà các 

tổ chức phi chính phủ đang gặp phải trong quá trình thực hiện tôn chỉ, mục đích, từ đó 

đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm quản lý tốt các 

VNGO đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức VNGO phát triển và phát huy vai trò 

tích cực của loại hình tổ chức này. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam 

trong phát triển cộng đồng thông qua nghiên cứu trường hợp các tổ chức phi chính phủ 

trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị, góp phần 

xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy và nâng cao vị thế, vai trò của các tổ 

chức phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận: làm rõ một số khái niệm then chốt 

của đề tài, các quan điểm về lý thuyết được sử dụng phân tích trong đề tài, các quan 

điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong phát huy vai trò tổ 

chức phi chính phủ trong phát triển cộng đồng. 

- Nghiên cứu, điều tra và phân tích làm rõ thực trạng vai trò của các tổ chức phi 

chính phủ thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam trong phát triển cộng đồng hiện nay, trong 

đó đưa ra các số liệu thống kê về quy mô, cơ cấu, loại hình, thực trạng hoạt động của 

các tổ chức phi chính phủ thuộc Liên hiệp hội Việt Nam; đánh giá các yếu tố tác động, 

thuận lợi, khó khăn, thành tựu, hạn chế trong quá trình thực hiện tôn chỉ, mục đích và 

vai trò của các tổ chức phi chính phủ thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam trong vấn đề phát 

triển cộng đồng. 
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- Đề xuất giải pháp mang tính bền vững nhằm phát huy vai trò của các tổ chức 

phi chính phủ thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam trong phát triển cộng đồng, trong đó có 

các giải pháp trực tiếp và gián tiếp, giải pháp ngắn hạn và dài hạn. 

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Vai trò của các VNGO trong phát triển cộng đồng 

3.2. Khách thể nghiên cứu 

Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng: Luận án chỉ nghiên cứu các VNGO thuộc VUSTA. 

Thời gian: Luận án nghiên cứu hoạt động của các VNGO trong thời gian 5 năm 

trở lại đây (2014-2019) 

Nội dung: Luận án chỉ nghiên cứu 5 vai trò chính của các VNGO thuộc VUSTA: 

  + Vai trò xây dựng, phát triển tổ chức 

  + Vai trò nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển cộng đồng 

  + Vai trò đào tạo, tập huấn, truyền thông và phổ biến kiến thức nâng cao năng 

lực cộng đồng 

  + Vai trò kết nối, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội 

  + Vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu  

          4.1.  Cơ sở lý luận 

Luận án dựa trên nền tảng lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê 

Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở lý luận và thực tiễn từ chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ta, quan điểm tiếp cận vĩ mô - vi mô, quan 

điểm hệ thống, quan điểm lịch sử, quan điểm phát triển làm rõ các khái niệm vị thế, 

vai trò tổ chức VNGO trong phát triển cộng đồng hiện nay. 

Luận án dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận và cách tiếp cận của các 

khoa học tổng tích hợp các khoa học liên ngành, lấy tiếp cận xã hội học làm hướng 

nghiên cứu chủ đạo, vận dụng các lý thuyết: lý thuyết vai trò, lý thuyết chức năng cấu 

trúc, lý thuyết phát triển cộng đồng, lý thuyết vốn xã hội trong tiếp cận, giải thích và 
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việc triển khai, thực hiện đề tài nghiên cứu. Nêu, phân tích các luận điểm khoa học và 

đề xuất giải pháp, khuyến nghị nâng cao vai trò các VNGO trong phát triển cộng đồng 

hiện nay. Cách tiếp cận xã hội học chuyên ngành và liên ngành sẽ cung cấp một cách 

nhìn toàn diện, phương pháp luận hệ thống, nhiều chiều, sâu sắc và khách quan trong 

giải thích, phân tích các nội dung nghiên cứu.  

Luận án cũng dựa trên lý luận của các khoa học liên ngành, đặc biệt là tiếp cận 

các lý thuyết phát triển bền vững, góp phần nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn, 

tồn tại trong quá trình thực thi cơ chế, chính sách quản lý đối với vai trò của các VNGO 

trong phát triển cộng đồng, đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả của 

các chính sách này nhằm thu hút, tận dụng và phát huy nguồn lực của các VNGO phục 

vụ mục tiêu phát triển cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu  

4.2.1. Phương pháp điều tra và phân tích số liệu định lượng 

Với tư cách là NCS và thành viên chính tham gia đề tài cấp Nhà nước “Hoàn thiện 

quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa” thuộc Chương trình trọng điểm khoa học và công nghệ quốc gia 

giai đoạn 2016 -2020 “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân 

văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội”, Mã số: KX.01/16-20, do TSKH Nghiêm Vũ Khải 

làm chủ nhiệm đề tài, VUSTA là cơ quan chủ trì đề tài. NCS được Ban chủ nhiệm đề tài 

giao nhiệm vụ chủ trì điều tra, khảo sát tại 9 tỉnh thành/phố, được cho phép tách riêng 

phần số liệu về các NGO thuộc VUSTA phục vụ cho việc thực hiện luận án. 

Về mẫu nghiên cứu của đề tài KX.01/16-20:  

Đề tài đã khảo sát thực tế ở 9 tỉnh/thành đại diện 3 miền trên phạm vi cả nước 

- 03 thành phố đại diện Trung tâm Kinh tế - Chính trị - Văn hóa đại diện 3 miền 

Bắc, Trung, Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh  

- 06 tỉnh đại diện 3 miền, bao gồm: Lào Cai, Hải Dương, Hà Tĩnh, Bình Định 

Đồng Nai, Cần Thơ  

Về cơ cấu mẫu của đề tài như sau: 

- Phiếu thống kê (bán cấu trúc): 600 tổ chức Hội và tổ chức phi chính phủ (cấp 

trung ương và địa phương)  
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- Phiếu điều tra cá nhân: 1250 phiếu, cụ thể :  

+ Điều tra thử tại Hà Nội: 50 phiếu 

+ Điều tra tại 03 thành phố trung tâm x 200 phiếu : 600 phiếu  

+ Điều tra tại 06 tỉnh x 100 phiếu : 600 phiếu 

Do cách tiếp cận và sử dụng nguồn số liệu sẵn có từ một đề tài nghiên cứu khoa 

học, với chủ đề khá rộng cả về Hội và các tổ chức VNGO trong các lĩnh vực khác nhau, 

với nhiều chủ đề khác nhau, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ 

trì đề tài, nghiên cứu sinh đã từng bước tiến hành sàng lọc, xử lý lại bộ số liệu nói trên 

phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu của luận án.  

Cụ thể quá trình xử lý lại số liệu được thực hiện theo các bước sau đây:  

Bước 1: Nghiên cứu sinh đã xác lập lại mẫu số liệu phân tích trong luận án theo 

tiêu chí chỉ chọn đưa vào khung mẫu phân tích các tổ chức VNGO thuộc Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

Bước 2: Nghiên cứu sinh đã đã rà soát lại các biến số, chỉ báo trong bảng thống 

kê (bán cấu trúc), bảng câu hỏi của đề tài, chỉ đưa vào khung phân tích những chỉ báo 

liên quan đến mục đích và nội dung nghiên cứu của luận án (Các biến số, chỉ báo liên 

quan đến vai trò của các VNGO trong hoạt động phát triển cộng đồng. 

Bước 3: Tiến hành sử dụng phần mềm SPSS lọc các phiếu điều tra sau khi đã 

được sàng lọc kỹ ở bước 1 và bước 2. 

Kết quả sau 3 bước sàng lọc, nhập và tái xử lý số liệu với tổng số mẫu được đưa 

vào phân tích trong luận án gồm:  

Đối với biểu mẫu thống kê bán cấu trúc, tại điểm điều tra VUSTA, đề tài nhà 

nước sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, từ danh sách 487 tổ chức 

phi chính phủ trực thuộc VUSTA, tỷ lệ mẫu chọn là 25% tổ chức phi chính phủ được 

chọn theo công thức K = N/n (K là khoảng cách lấy mẫu, N là tổng đơn vị điều tra theo 

danh sách, n số lượng mẫu dự tính)  

Sau khi nghiên cứu sinh thu thập 121 biểu mẫu từ cuộc điều tra, đưa vào kiểm tra 

trên phần mềm SPSS thì có 112/121 biểu mẫu hợp lệ, đầy đủ thông tin.  

Đối với phiếu trưng cầu ý kiến cá nhân là cán bộ các NGO thuộc VUSTA là 450 

phiếu.  
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Như vậy tổng hợp số liệu được sử dụng trong Luận án gồm: 

- Phiếu thống kê bán cấu trúc về tổ chức: 112 phiếu 

- Phiếu khảo sát cá nhân: 450 phiếu  

4.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu 

NCS đã tự tiến hành phỏng vấn sâu 40 trường hợp trong đó bao gồm 25 lãnh đạo, 

cán bộ làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, 15 nhà quản lý, hoạch định chính sách, 

các chuyên gia nghiên cứu…nhằm nghiên cứu sâu, giải thích những vấn đề chuyên sâu 

được đặt ra trong luận án. 

Để thực hiện phương pháp phỏng vấn sâu, NCS xây dựng bộ tiêu chí phỏng vấn 

sâu cơ bản, một số câu hỏi linh hoạt phù hợp với các đối tượng được mời tham gia trả 

lời phỏng vấn. NCS sử dụng 2 hình thức phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn điện thoại 

có ghi âm.  

Các câu hỏi phỏng vấn sâu đều được xây dựng trên tinh thần khai thác thông tin 

khách quan, tôn trọng người trả lời, hoàn toàn không đưa ra gợi ý, chụp mũ hay quy 

kết của người thực hiện nghiên cứu.   

4.2.3. Phương pháp phân tích tài liệu:   

       Luận án tiếp cận, khảo cứu các nguồn tư liệu khác nhau phân tích các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chú trọng thu thập các tài liệu, số liệu thống 

kê, qua các báo cáo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, chú ý các luận điểm, 

các phát hiện quan trọng từ các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài 

ở Việt Nam và các nước trên thế giới tại các cơ quan lưu trữ như thư viện quốc gia; Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Bộ Nội vụ, VUSTA... 

Truy cập và khai thác các nguồn tư liệu từ các viện nghiên cứu, trường đại học, truy 

cập các nguồn thông tin, tài liệu từ mạng internet.    

Về kỹ thuật, luận án chú trọng quy trình thao tác, chọn lọc, phân tích tài liệu 

theo các tiêu chí khoa học chuyên ngành về nội dung, loại hình tài liệu, mức độ phản 

ánh thông tin của các loại tài liệu thứ cấp, đặc biệt chú trọng mô hình của phương pháp 

chọn lọc, phân tích nội dung văn bản theo tiêu chí định tính kết hợp với định lượng 

nhằm tìm kiếm, phát hiện vấn đề nghiên cứu. Tổng hợp, phân nhóm và phân tích các 
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kết quả nghiên cứu theo lịch đại để mô tả, khái quát hóa bức tranh toàn cảnh về chủ đề 

nghiên cứu từ các góc độ tiếp cận của nhiều ngành khoa học, đặc biệt là xã hội học. 

Thu thập, phân tích báo cáo 2018 -2019 của các tổ chức VNGOs 

Để tìm hiểu về vai trò của các VNGO trong phát triển cộng đồng, nghiên cứu sinh 

đã tiến hành thu thập 70 báo cáo tổng kết hoạt động của các VNGO trực thuộc VUSTA 

năm 2018 và 2019.  

Do các mẫu báo cáo tổng kết hoạt động của các VNGO thu được tuy phong phú 

về nội dung (nhất là các hoạt động dự án và tài chính) nhưng không thống nhất nên 

NCS lựa chọn phân tích những dữ liệu theo phương pháp định tính, có tính chất bổ 

sung, tham chiếu cho các phương pháp khác để đánh giá năng lực, trình độ, vai trò của 

các VNGO trong hoạt động PTCĐ. Trong quá trình làm việc với các tổ chức, nghiên 

cứu sinh cũng thu thập thêm nhiều sản phẩm khoa học, sản phẩm dự án mà các tổ chức 

đưa vào phân tích.   

   4.3. Câu hỏi nghiên cứu 

Các VNGO thuộc VUSTA hiện nay đang thể hiện vai trò như thế nào trong hoạt 

động PTCĐ? 

Những yếu tố chủ quan và khách quan nào đang tác động đến việc thực hiện vai 

trò của các VNGO trong PTCĐ? 

Cần xây dựng, điều chỉnh cơ chế, chính sách như thế nào để phát huy vai trò, hoạt 

động của các VNGO trong vấn đề PTCĐ? 

4.4. Giả thuyết nghiên cứu 

Các VNGO thuộc VUSTA hiện nay thể hiện các vai trò quan trọng trong PTCĐ 

như vai trò phát triển tổ chức, vai trò thực hiện dự án nghiên cứu, phát triển; vai trò 

đào tạo, nâng cao năng lực, truyền thông và phổ biến kiến thức; vai trò huy động các 

nguồn lực xã hội; vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách. 

Nhiều mô hình và hoạt động của VNGO thành công và hiệu quả trong thực tiễn. 

Những đặc điểm của cơ quan, tổ chức, trình độ chuyên môn, nguồn lực, các biện 

pháp quản lý, mô hình dự án đang thực hiện...là những yếu tố trực tiếp tác động việc 

thực hiện vai trò của các VNGO trong PTCĐ. Ngoài ra là các yếu tố khách quan khác 
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tác động là cơ chế, chính sách, đặc điểm cộng đồng, địa phương, vùng, miền tạo nên 

những đặc trưng khác biệt trong mô hình phát triển cộng đồng của các VNGO.  

Cơ chế, chính sách đối với các VNGO tham gia PTCĐ còn chưa có sự đồng 

nhất, vẫn còn nhiều vướng mắc và hạn chế. Còn có sự khác biệt từ chính sách vĩ mô 

đến việc thực hiện chính sách giữa các cơ quan, tổ chức. Cần nghiên cứu xây dựng các 

giải pháp để nâng cao vai trò các VNGO như giải pháp cơ chế chính sách, giải pháp về 

giáo dục, đào tạo và nâng cao năng lực, giải pháp về huy động tổng thể các nguồn lực, 

giải pháp về hợp tác quốc tế. 

4.5. Khung phân tích 

Mô tả biến số 

Biến độc lập 

- Đặc điểm của các VNGO: Cơ cấu tổ chức; nhân sự; tôn chỉ, mục đích; lĩnh vực 

hoạt động; nguồn lực tài chính; các đối tác thực hiện dự án; số năm thành lập 

- Môi trường thông tin và giao tiếp xã hội xác lập nhu cầu phát triển cộng đồng: 

Đài, báo, tivi, mạng xã hội; môi trường truyền thông con người  

   Biến số phụ thuộc 

  Vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong phát triển cộng đồng:  

 - Xây dựng, phát triển tổ chức: đặc điểm, cơ cấu tổ chức, nhân sự, trình độ, năng 

lực, kinh phí hoạt động của tổ chức,…. 

 - Nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển cộng đồng: năng lực chủ trì/thực 

hiện các dự án nghiên cứu phát triển, lĩnh vực các dự án, kinh phí thực hiện, thời gian 

thực hiện, phạm vi thực hiện, hiệu quả của các dự án,… 

 - Đào tạo, tập huấn, truyền thông và phổ biến kiến thức nâng cao năng lực cộng 

đồng: thực trạng hoạt động, các hình thức triển khai, hiệu quả tác động,… 

 - Kết nối, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội: các đối tác phối hợp, nội dung 

phối hợp, mức độ phối hợp, hiệu quả,…  

 - Tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách: thực trạng hoạt 

động, các lĩnh vực tham gia, kết quả thực hiện,… 

  Biến can thiệp 

 - Cơ chế, chính sách đối với  hoạt động của các VNGO và phát triển cộng đồng.  
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 - Môi trường kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của các vùng, miền, địa phương 

và cả nước 

Khung phân tích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Điểm mới của luận án 

Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về NGO và vai trò của các NGO phủ 

trong PTCĐ, tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay có rất ít nghiên cứu đề cập vai trò của các 

VNGO đặc biệt trong lĩnh vực PTCĐ. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp 

phần vào nhận diện, phân tích và đánh giá đúng vị trí, vai trò, khó khăn và thách thức 

Cơ chế, chính sách đối với các VNGO và hoạt động 
phát triển cộng đồng 

Đặc điểm các tổ chức phi 

chính phủ 

- Cơ cấu tổ chức 

- Nhân sự 

- Tôn chỉ, mục đích 

- Lĩnh vực hoạt động 

- Nguồn lực tài chính 

- Các đối tác dự án 

Vai trò của các VNGO 

trong PTCĐ 

- Xây dựng, phát triển tổ 

chức 

- Nghiên cứu, triển khai các 

dự án PTCĐ 

- Đào tạo, tập huấn, truyền 

thông và phổ biến kiến thức 

nâng cao năng lực CĐ 

- Kết nối, hợp tác, huy động 

nguồn lực xã hội 

- Tư vấn, phản biện, giám 

định xã hội và vận động 

chính sách 

Các giải pháp 
phát huy vai 
trò của các 

VNGO trong 
phát triển cộng 

đồng Môi trường thông tin và 

giao tiếp xã hội 

- Đài, báo, tivi, mạng xã 

hội 

- Truyền thông con người 

Môi trường Kinh tế - Chính trị - Văn hóa – 
Xã hội của Việt Nam 
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của các VNGO hiện nay. Từ đó góp phần hoàn thiện chính sách quản lý và phát triển 

VNGO trong thời gian tới. Các điểm mới cụ thể là:  

Thứ nhất, đề tài nghiên cứu về vai trò của các VNGO trong PTCĐ là một chủ đề 

mới trong nghiên cứu xã hội học cả về đối tượng, phạm vi và khách thể nghiên cứu.  

Thứ hai, luận án sử dụng cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu mới, tiếp 

cận trên nền tảng khoa học học xã hội học kết hợp với các khoa học liên ngành trong 

việc xây dựng cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng bằng nhiều phương pháp như điều tra, 

phỏng vấn sâu nhiều nhóm khách thể, tiếp cận vai trò của các VNGO trong hoạt động 

PTCĐ, mối quan hệ với môi trường cơ chế, chính sách, điều kiện tổ chức, có sự phân 

tích, so sánh giữa mô hình các cơ quan, tổ chức hoạt động. 

Thứ ba, nghiên cứu các giải pháp về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của các 

VNGO trong PTCĐ hướng tới đề xuất các khuyến nghị cụ thể đối với các nhà hoạch 

định chính sách, nhà quản lý, cơ quan quản lý, các cơ quan, các VNGO là nội dung 

mới và có ý nghĩa đối với công tác hoạch định chính sách quản lý, phát huy nguồn lực 

VNGO nói chung. 

6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận án góp phần làm rõ các khái niệm: vị thế, vai trò, tổ chức phi chính phủ, 

phát triển cộng đồng và vai trò của tổ chức phi chính phủ trong PTCĐ. 

Luận án vận dụng các lý thuyết xã hội học, các khoa học liên ngành, bước đầu tổng 

hợp, nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận cho nghiên cứu vai trò của các NGO trong PTCĐ.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu trên cơ sở kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, làm rõ thực 

trạng vai trò của VNGO trong PTCĐ, là cơ sở khoa học quan trọng giúp các nhà quản 

lý, các nhà hoạch định chính sách có những chính sách hợp lý để quản lý các VNGO 

đồng thời phát huy tốt vai trò của các VNGO trong vấn đề phát triển xã hội, phát triển 

cộng đồng ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt nghiên cứu đóng góp cơ sở lý luận và thực 

tiễn cho việc xây dựng Luật về tổ chức phi chính phủ và trong công tác giảng dạy cho 

bộ môn Xã hội học cộng đồng. 
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7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung 

luận án gồm 4 chương. 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan tới luận án 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của các tổ chức phi chính 

phủ trong phát triển cộng đồng 

Chương 3: Thực trạng vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong 

phát triển cộng đồng 

3.1. Đặc điểm vị thế và vai trò xây dựng, phát triển tổ chức của các VNGO 

thuộc VUSTA 

3.2. Vai trò nghiên cứu, lập mô hình và triển khai các dự án PTCĐ 

3.3. Vai trò đào tạo, tập huấn, truyền thông và phổ biến kiến thức nâng cao 

năng lực cho cộng đồng 

3.4.Vai trò kết nối các nguồn lực, huy động sự tham gia của cộng đồng và 

các nhóm xã hội 

3.5. Vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách 

3.6. Các yếu tố tác động đến vai trò của các VNGO trong PTCĐ 

Chương 4: Quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức phi chính 

phủ Việt nam trong phát triển cộng đồng 

4.1. Quan điểm phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phát 

triển cộng đồng 

4.2. Giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong phát 

triển cộng đồng 

4.2.1.Giải pháp về cơ chế chính sách 

4.2.2. Giải pháp về thông tin truyền thông và phổ biến kiến thức thay đổi 

nhận thức cộng đồng 

4.2.3. Giải pháp giáo dục đào tạo nâng cao năng lực 

4.2.4. Giải pháp về kết nối các nguồn lực 

4.2.5. Giải pháp về hợp tác quốc tế 
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CHƯƠNG 1 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI 

Tổ chức phi chính phủ (Non-Governmental Organizations), gọi tắt là NGO là một 

loại hình tổ chức mang tính xã hội, tồn tại hàng trăm năm trên thế giới dưới nhiều dạng 

khác nhau với nguồn gốc xa xưa là những nhóm nhỏ làm từ thiện, với tiêu chí hoạt động 

là cứu trợ nhân đạo nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và nghèo đói. Cho tới nay trên thế 

giới vẫn có nhiều quan điểm khác nhau trong định nghĩa và phân loại các NGO. 

1.1.1. Sự ra đời và lịch sử phát triển của các NGO trên thế giới 

Khái niệm “phi chính phủ” chính thức được Liên Hợp Quốc sử dụng lần đầu 

tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai để nói về các tổ chức tư nhân giúp hàn gắn những 

vết thương chiến tranh – hàng triệu người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi và tỷ 

lệ thất nghiệp cao [139].  

Trong những ngày đầu, các INGO hoạt động chủ yếu trong phạm vi bối cảnh 

sự thừa nhận của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, hiện nay phạm vi hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ đã được mở rộng rất nhiều đến các khu vực, tham gia vào các hoạt 

động vì lợi ích chung của xã hội. Từ Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) của Liên 

Hợp Quốc cho đến các tổ chức quốc gia, khu vực cũng như các tổ chức quốc tế đều 

tham gia các hoạt động tư vấn [177], [160].  

Sự gia tăng của các NGO trong các nước công nghiệp hóa hoặc không công nghiệp 

hóa cũng được thống kê trong các tài liệu và báo cáo. Số lượng các INGO tế đã đăng ký 

tại các quốc gia OECD tăng từ 1.600 năm 1980 lên 2.970 năm 1993 [153, tr.1]. Tính đến 

2012, Liên Hợp Quốc ghi nhận có khoảng 40.000 tổ chức NGO quốc tế, và hàng triệu tổ 

chức hoạt động ở các quốc gia [139, tr.5].  

Các lĩnh vực hoạt động của các NGO bao gồm: nhân quyền, phát triển, môi 

trường, phụ nữ, thanh thiếu niên, phong trào hòa bình, giảm nghèo, viện trợ quốc tế, 

cứu trợ người tị nạn, khuyết tật, chống tham nhũng, công bằng xã hội, phúc lợi xã hội, 

quyền lợi người tiêu dùng. Khối lượng viện trợ của NGO cho các nước đang phát triển 

ngày càng tăng cùng với sự gia tăng về lĩnh vực hợp tác của các tổ chức này. Bên cạnh 

đó, hoạt động của các NGO đã chuyển theo hướng giảm viện trợ nhân đạo và tăng 
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viện trợ phát triển bền vững. Các NGO ngày càng đóng vai trò đáng kể trong đời sống 

kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, nhân đạo... tại nhiều quốc gia; tham gia 

sâu vào nhiều lĩnh vực như xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ phụ nữ, cứu trợ trẻ em, kế 

hoạch hoá gia đình, nhân đạo, bảo vệ môi trường, cung cấp dịch vụ, giám sát, đánh 

giá nhu cầu, ủng hộ, đào tạo, giáo dục, điều phối, tài trợ, đánh giá chính sách, chiến 

dịch, kiến nghị, đề xuất chính sách [159]. 

1.1.2. Vai trò và đóng góp của các NGO trong phát triển cộng đồng 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa các tổ chức 

phi chính phủ và hoạt động cộng đồng. Theo quan điểm của Park, Sang - pil (2002), 

lập luận rằng 4 tiêu chí thực tế của các NGO cần được đáp ứng lý tưởng: 

(1)  Sự tham gia của cộng đồng có cấu trúc khác với NGO 

(2)  Các tổ chức NGO mang tính phổ quát, mở cửa cho bất kỳ ai, bất kể trình độ, 

giới tính, tôn giáo... 

(3)  Tình nguyện viên hoạt động trong các NGO được phân biệt với tổ chức phi lợi 

nhuận như bệnh viện hoặc trường học. 

(4)  Lợi ích công của các NGO khác biệt với các tổ chức kinh doanh 

Trong một nghiên cứu của mình, Kingo J. Mchombu [162], chỉ ra rằng đối với 

các dự án phát triển cộng đồng các hoạt động của NGO bao gồm các hoạt động như: 

(1) các cuộc họp/tham vấn cộng đồng trong đó người hỗ trợ giúp các thành viên cộng 

đồng thảo luận dựa trên các nội dung phát triển ưu tiên của cộng đồng và trên các 

thông tin phù hợp (phù hợp với nhu cầu của từng người); (2) tiêu điểm cuộc họp nhóm, 

các nhóm được tập hợp riêng đến để bàn luận về các vấn đề như phụ nữ, trẻ em, nông 

dân, thương nhân … và những nội dung mà họ tin rằng sẽ cứu giúp họ và các thành 

viên của cộng đồng đến quản lý các vấn đề; (3) phương pháp đánh giá nhanh có sự 

tham gia: Trong đó người hỗ trợ thông tin sử dụng đối thoại (thảo luận thay vì phỏng 

vấn cứng nhắc) để tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng. Thông qua quá trình này, 

cộng đồng học về bản thân, đặt ra các ưu tiên và đưa ra một kế hoạch hành động về 

cách đáp ứng các vấn đề của nó; (4) lắng nghe khảo sát. 

Nghiên cứu của Omfonmwan S.I (2009) khẳng định NGO có vai trò rất lớn trong 

phát triển cộng đồng ở các nước châu Phi. Ở Negeria tổ chức nâng cao năng lực thoát 
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nghèo (LAPO) được thành lập năm 1986. Một chương trình được thực hiện đó là trao 

quyền kinh tế xã hội cho phụ nữ thông qua việc cho vay tín dụng nhỏ, đào tạo, các dự 

án mang lại nguồn thu nhập nhỏ - nhà máy chế biến sắn, cơ sở sản xuất xà phòng, tiệm 

bánh nướng…Tính đến tháng 4 năm 2006, LAPO đã trao quyền cho tổng cộng 1.483 

phụ nữ trên khắp Nigeria, trong các lĩnh vực lãnh đạo và xây dựng năng lực. Những nỗ 

lực này nhằm vào tháo gỡ những rào cản, sự bất công, phân biệt đối xử đối với phụ nữ. 

Những người tham gia hiệp hội khách hàng LAPO, họ đã hát những bài hát ca ngợi về 

vai trò của các tổ chức phi chính phủ đặc biệt tới LAPO [173].  

Ở Mozambique vào giữa những năm 1980, các NGO được mời tham gia để giúp 

đáp ứng nhu cầu của người nghèo. Năm 1987, chính phủ nới lỏng chính sách xã hội 

và chấp nhận khoản vay từ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) kèm theo điều chỉnh cấu trúc 

nhằm cắt giảm chi tiêu công. Các NGO tại Mozambique có nhiều hoạt động trên các 

khía cạnh phát triển cộng đồng như: Vận động cộng đồng; Nhận thức về môi trường, 

sức khỏe và sự sáng tạo trong việc vệ sinh môi trường; Thúc đẩy quyền trẻ em; Thúc 

đẩy giáo dục sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản và chống lại lao động trẻ em và 

buôn bán người; Giáo dục nhận thức cho hoạt động sáng tạo; Trao quyền kinh tế; Phát 

triển cơ sở hạ tầng nông thôn; Cứu nạn và phục hồi nạn nhân tai nạn; Dịch vụ đào tạo 

nâng cao năng lực [173].  

Trong một nghiên cứu đánh giá về vai trò các NGO, Tek Nath Dhaka chỉ ra rằng 

các NGO trong phát triển cộng đồng có nhiều vai trò khác nhau, trong đó tác giả nhấn 

mạnh một số vai trò quan trọng gồm: cải thiện sinh kế của người dân, nâng cao vai 

trò giới, nâng cao thể chế [146]. 

Cải thiện sinh kế của người dân 

Các NGO nghiên cứu trực tiếp và tham gia vào các chức năng khác nhau thông 

qua các nhóm người cụ thể như nhóm phụ nữ và các nhóm bản địa khác nhau để cung 

cấp dịch vụ cho họ. Vì các NGO có nhiều cơ sở chấp thuận hơn nên họ có thể nói rõ 

hơn các vấn đề địa phương và thúc đẩy mọi người tham gia. Sự tham gia như một 

chiến lược liên quan đến mục tiêu những người hưởng lợi trong các hoạt động của dự 

án. Cụ thể, như ở Nepal việc huy động nguồn lực thông qua lĩnh vực NGO đã tăng 

lên đáng kể trong những năm 1990. Tổng khối lượng tài nguyên được chuyển qua lĩnh 
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vực này là 7 triệu NPR (đơn vị tiền tệ của Nepal) năm 1990, tăng lên 1.325 NPR vào 

năm 2000. Trong tổng số này ít nhất 85% được chuyển qua nguồn vốn nước ngoài và 

chỉ 15% từ các tổ chức chính [146, Tr.194]. 

         Nâng cao vai trò giới 

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động của các NGO làm thay đổi bối cảnh 

của các tổ chức cơ sở đặc biệt là phụ nữ, giải quyết tiếng nói của họ. Tổng cộng có 

400 phụ nữ từ 20 nhóm phụ nữ ở Markhu và 143 phụ nữ từ 11 nhóm ở Hekuli được 

thành lập để làm việc với người dân địa phương. Các nhóm này huy động người dân 

địa phương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các nguồn lực địa phương. Nỗ lực này mở 

rộng không gian cho nhiều cơ hội để đưa các cộng đồng nghèo vào các chức năng 

kinh tế xã hội. Cách tiếp cận nhóm như vậy thừa nhận vai trò quan trọng của phụ nữ 

trong gia đình và trong xã hội, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với các nguồn lực và từ 

đó góp phần cải thiện sinh kế. Điều này có ảnh hưởng tích cực đến sự tham gia của 

cộng đồng và nâng cao tiếng nói và giải quyết nhu cầu của phụ nữ. Từ quan điểm về 

giới, các NGO góp phần nâng cao vị thế chung của phụ nữ; giúp đỡ để thực hiện quyền 

kinh tế và nâng cao vai trò mới ở một mức độ nào đó [146]. 

Nâng cao thể chế 

Các NGO có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thể chế của họ trong 

việc vận động chính sách và tổ chức thành các chương trình hành động cụ thể thực tế 

Điều này dẫn các NGO trở thành lựa chọn tốt hơn cho việc chuyển đổi kinh tế xã hội, 

đặc biệt là cải thiện sinh kế của người dân. Năng lực thể chế phụ thuộc vào cơ cấu tổ 

chức, nguồn nhân lực được đào tạo và được thúc đẩy tốt, một hệ thống quản lý tốt có 

thể phát triển tốt các chương trình và thực hiện chúng hiệu quả [146]. 

Nhiều công trình nghiên cứu nghiên cứu hoạt động vận động chính sách trong 

phát triển cộng đồng của các NGO. Hai tác giả Nicola Banks và David Hulme (2012) 

cho rằng một trong những quan hệ NGO – chính phủ có thể được nâng cao bằng cách 

thúc đẩy trách nhiệm và quyền tự chủ cho các tổ chức cộng đồng địa phương. Chính 

phủ có vai trò và trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội. Bên 

cạnh đó, quan hệ giữa chính phủ và các tổ chức phi chính phủ thay đổi đáng kể từ 

quốc gia này sang quốc gia và khu vực khác [138]. 
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Dẫn chứng nghiên cứu khu vực Nam Á, Nicola Banks và David Hulme (2012) theo 

dõi lịch sử phát triển của các mối quan hệ giữa nhà nước và các NGO ở Bangladesh, 

Ấn Độ và Pakistan, tìm thấy sự hòa hợp của môi trường xã hội và môi trường chính trị, 

hoạt động của các NGO, sự hiện diện của nhà tài trợ và chương trình nghị sự, chính 

sách toàn cầu và áp lực đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chính phủ - NGO với 

các mức độ khác nhau trên ba quốc gia. Một sự khéo léo của các tổ chức đại diện chính 

thức đã thúc đẩy sự bùng nổ của các NGO ở Ấn Độ quan hệ mật thiết các đảng chính 

trị kể từ những năm 1970. Tương tự như vậy, ở Philippines, tổ chức NGO đóng góp 

một phần quan trọng trong việc tham gia xây dựng thể chế. Còn đối với các NGO ở các 

nước Châu Á, vai trò của các tổ chức dựa vào các hỗ trợ tài trợ quốc tế qua đó nhằm 

đưa ra các khuyến nghị cho các nhà tài trợ [138].  

Phân tích ví dụ Banladesh, ABM Enamol Hassa (2015) cho biết các NGO còn 

có vai trò trong iếp cận nguồn lực chính phủ, y tế, giáo dục, nâng cao vị thế phụ nữ, 

nâng cao nhận thức, tăng phúc lợi xã hội, môi trường, kế hoạch hóa gia đình.  

Tiếp cận nguồn lực chính phủ 

Nhiều NGO tạo ra cơ hội bất ngờ trong việc sử dụng đất. Bằng cách giới thiệu hệ 

thống tưới tiêu và trồng rừng xã hội cho nhóm người không có đất. Đặc biệt, các NGO 

hướng dẫn cho những người không có đất, xây dựng làng dựa vào các vườn ươm, hỗ 

trợ trông rừng xã hội và trồng cây, cho thuê đất và tận dụng các dòng sông khô cạn để 

nuôi cá. 

Trong lĩnh vực y tế 

Trong sự nỗ lực của các NGO đã đưa vấn đề sức khỏe cộng đồng vào chương 

trình nghị sự, Liên Hợp Quốc đã kết hợp nhiều chương trình y tế vào trong mục tiêu 

Phát triển Thiên niên kỷ, trong đó nhấn mạnh vào việc cải thiện sức khỏe các bà mẹ, 

giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh, chống HIV và các bệnh truyền nhiễm khác. 

Giáo dục 

Để xóa mù chữ, các NGO đã làm việc về giáo dục trẻ em đặc biệt là trong giáo dục 

trẻ em gái. Một số tổ chức quốc tế, đã tạo điều kiện cho dự án về giáo dục chức năng. 

Nâng cao vị thế phụ nữ 



18 

 

Trong những năm qua, các NGO là đối tác phát triển của chính phủ, đang hướng 

tới việc trao quyền cho phụ nữ và thực hiện một loạt các can thiệp phát triển để xóa bỏ 

phân biệt giới tính. Nghề trồng trọt, sản xuất thêu lụa, kết hợp chăn nuôi nuôi cá, gia 

cầm để tăng điều kiện kinh tế xã hội của phụ nữ. Nhiều chương trình liên quan đến trao 

quyền cho phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ. 

Nâng cao nhận thức 

Các NGO đang bắt đầu các quá trình dân chủ hóa nhằm tái cấu trúc các quan hệ 

quyền lực hiện có thông qua việc trao quyền cho người nghèo ở nông thôn và phát triển 

tổ chức của họ thông qua quá trình giáo dục liên tục, xây dựng nhận thức và huy động 

nguồn lực. 

Tăng phúc lợi xã hội 

Tại thời điểm xảy ra thiên tai như lũ lụt, hạn hán, nạn đói, bệnh truyền nhiễm, các 

NGO có vai trò quan trọng trong việc cùng với chính phủ phân phối cứu trợ và giúp đỡ 

những người bị thương và sau thảm họa họ cũng đã thực hiện các hoạt động phục hồi 

khác nhau để cải thiện cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Trong lĩnh vực môi trường 

Các vấn đề môi trường ở Bangladesh bao gồm phá rừng, sa mạc hóa và hư hại 

đến môi trường nước và di truyền. Các NGO thực hiện các chương trình khác nhau để 

chống phá rừng và cải thiện việc phá rừng cũng như trong các chương trình trồng rừng, 

cải thiện các công trình vệ sinh và đảm bảo cung cấp nước uống an toàn thông qua việc 

phân phối nhà vệ sinh và giếng nước cho số những người hưởng lợi. 

Kế hoạch hóa gia đình 

Các NGO đã đóng góp quan trọng trong việc hướng dẫn các gia đình lập kế 

hoạch. Cụ thể, các chính sách bao gồm các chương trình phát triển cung cấp các dịch 

vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua một chương trình giáo dục trực tiếp như chăm sóc 

sức khỏe sinh sản… [136]. 

Một số nghiên cứu Vakil (1997), Gemill và Bamidele Izu (2011) chỉ ra rằng các 

NGO tham gia vào việc quản lý môi trường rất đa dạng, dưới nhiều hình thức: (1) 

Chuyên viên tư vấn và phân tích. Các NGO có thể tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán 

trong việc đưa các chính trị gia tới các ý tưởng cạnh tranh ngoài các kênh quan liêu 
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thông thường; (2) Cạnh tranh trí tuệ với các chính phủ. Các NGO thường có kỹ năng 

phân tích và kỹ thuật tốt hơn nhiều và khả năng đáp ứng nhanh hơn so với các quan 

chức chính phủ; (3) Huy động dư luận. Các NGO có thể ảnh hưởng đến công chúng 

thông qua các chiến dịch và quảng bá rộng rãi; (4) Đại diện các đối tượng không có 

tiếng nói. Các NGO có thể giúp những người không được đại diện lên tiếng trong vấn 

đề hoạch định chính sách; (5) Cung cấp dịch vụ. Các NGO có thể cung cấp chuyên môn 

kỹ thuật về chủ đề đặc biệt khi cần thiết bởi các quan chức chính phủ cũng như trực tiếp 

tham gia vào các hoạt động nghiệp vụ; (6) Giám sát và đánh giá. Các NGO có thể giúp 

tăng cường các hiệp ước quốc gia bằng cách giám sát những nỗ lực đàm phán và tuân 

thủ chính phủ; (7) Hợp thức hóa các cơ chế ra quyết định quy mô toàn cầu. Các NGO 

có thể mở rộng cơ sở thông tin cho việc ra quyết định, nâng cao chất lượng, cửa quyền, 

và tính hợp pháp của các lựa chọn chính sách của các tổ chức quốc tế [189] [147]. 

Nghiên cứu trường hợp Ấn độ, Namita Gupta (2012) đưa ra bằng chứng khẳng 

định vai trò quan trọng các NGO trong bảo vê ̣môi trường tại quốc gia này. Các “Tuyên 

bố Chính sách cho loại giảm ô nhiễm” (1992) bao gồm các hoạt động khác nhau của 

các NGO nói riêng và công chúng nói chung, đặc biệt nhấn mạnh vào sự hợp tác với 

công chúng trong việc thực hiện pháp luật về môi trường. Để khuyến khích vai trò của 

các NGO trong việc bảo vệ môi trường, Ban kiểm soát ô nhiễm đã công nhận chính 

thức cho các NGO. Ban Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương thành lập một “danh sách các 

NGO” để phối hợp các hoạt động kiểm soát ô nhiễm trên toàn quốc. Bên cạnh việc thiết 

lập một mạng lưới với Ban kiểm soát ô nhiễm nước, các NGO đã được cung cấp với bộ 

dụng cụ thử nghiệm ô nhiễm. Họ cũng được cung cấp hỗ trợ tài chính để tổ chức các 

chương trình nhận thức quần chúng về các vấn đề môi trường. Các hoạt động của các 

NGO đã được đặt trong ba loại khác nhau - (1), bổ sung các cơ quan kiểm soát ô nhiễm 

thông qua giám sát và cảnh giác; (2) chuẩn bị các tài liệu, các chương trình âm thanh 

và video để giáo dục người dân; và (3) tổ chức thực hiện các chương trình để nâng cao 

nhận thức người dân. Bộ Môi trường và Lâm nghiệp (MoEF) cũng hỗ trợ các NGO 

tham gia vào việc thúc đẩy giáo dục môi trường trong nước. Chiến dịch nâng cao nhận 

thức môi trường quốc gia, MoEF đã rất thành công trong việc khuyến khích các NGO 

làm việc để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững [149]. 



20 

 

Các tác giả A.Chitra, M.com, M.Phil (2003) tiếp tục khẳng định các NGO đóng 

vai trò rất lớn trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường ở Ấn Độ. Paryavaran Vahinis 

(một chương trình khuyến khích người dân tham gia bảo vệ môi trường ở cấp 

quận/huyện) đã được thành lập trong184 quận, huyện liên quan đến người dân địa 

phương để đóng một vai trò tích cực trong việc ngăn chặn nạn săn trộm, nạn phá rừng 

và ô nhiễm môi trường. Có 4000 NGOs đã được hỗ trợ tài chính cho việc tạo nên nhận 

thức về môi trường. Một hệ thống thông tin môi trường (ENVIS) mạng lưới đã được 

thiết lập để phổ biến thông tin về các vấn đề môi trường. Ấn Độ có một mạng lưới 

rộng lớn của các NGO, được tham gia vào việc truyền bá thông điệp của sự phát triển 

bền vững cho công chúng [142] 

Những nghiên cứu trên đây chưa thực sự đầy đủ nhưng phần nào đưa ra một cái 

nhìn bao quát về vai trò của các tổ chức phi chính phủ rất phong phú, đa dạng trên tất 

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đặc biệt trong hoạt động phát triển cộng đồng 

hướng tới mục tiêu phát triển con người và phát triển xã hội. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM 

1.2.1. Nghiên cứu vai trò, hoạt động của tổ chức phi chính phủ và sự hợp tác 

với các cơ quan chính phủ 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Phương (2006) về: “Các tổ chức phi chính 

phủ ở Việt Nam và ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động hoạch định chính sách của 

Chính phủ”, đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của các tổ chức phi chính 

phủ Việt nam từ năm 1948 đến nay và ảnh hưởng của chúng đối với việc hoạch định 

chính sách của Chính phủ. Nghiên cứu cũng chỉ ra các vấn đề bức thiết đang đặt ra trong 

việc quản lý các NGO, đồng thời cũng chỉ ra các quan điểm, giải pháp khắc phục những 

khó khăn, hạn chế và phát huy các vai trò tích cực của các NGO, đặc biệt tăng cường 

và nâng cao vài trò quản lý Nhà nước đối với các NGO [95]. 

Hội thảo thường niên của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt nam 

(VUSTA) năm 2010 “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức 

phi chính phủ trong phát triển đất nước”. Các báo cáo hội thảo tập trung vào các vấn 

đề: xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng và quyền của người dân tộc thiểu số; bình 

đẳng giới và phát triển cộng đồng; bảo vệ sông ngòi và tài nguyên nước; bạo lực gia 
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đình, đồng tính…qua đó các báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế cũng chính là 

các rào cản trong quá trình hoạt động của các NGO. Từ đó các tác giả đã đưa ra những 

đề xuất rất thiết thực và cấp thiết đối với Nhà nước, các bộ ban ngành liên quan cần hoàn 

thiện cơ chế chính sách trong việc quản lý và tạo điều kiện cho các NGO hoạt độn, phát 

huy nội lực của các tổ chức, đồng thời phát huy vai trò, các đóng góp của các NGO vào 

quá trình phát triển chung của đất nước trong thời gian tới [67]. 

Nghiên cứu của tác giả Thang Văn Phúc (2010) về “Vai trò các tổ chức xã hội đối 

với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh 

tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN - Cơ sở lý luận và thực tiễn”, 

thông qua việc phân tích thực trạng về vai trò của các tổ chức hội và phi chính phủ, tác 

giả đã khẳng định các NGO hiện nay đang có nhiều đóng góp trong việc quản lý và phát 

triển xã hội. Tuy nhiên một bộ phận các tổ chức đang thể hiện hoạt động kém hiệu quả 

và không đúng với tôn chỉ mục đích. Do đó, tác giả nhấn mạnh việc sớm nghiên cứu ban 

hành Luật về Hội và Phi chính phủ để có sơ sở pháp lý cao về quản lý Nhà nước đối với 

tổ chức hội và phi chính phủ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hoạt động. Trong 

đó, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các tổ chức xã hội và trách nhiệm của các cơ quan 

quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội, tạo điều kiện để 

các tổ chức này hoạt động đúng hướng, có hiệu quả [93]. 

Nghiên cứu của tác giả Phạm Bảo Khánh (2010) về: “Các tổ chức phi chính 

phủ trong việc hoạch định và thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam hiện nay” đã khái 

quát một cách có hệ thống và toàn diện về các NGO. Cụ thể nghiên cứu phân tích vị 

trí, các đặc điểm của tổ chức và các vai trò của các NGO đối với tiến trình phát triển 

và hoạch định, thực thi chính sách xã hội ở Việt Nam. Nghiên cứu chi ra rằng việc phát 

huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ hiện nay là hết sức cần thiết, đặc biệt là đối 

với Việt Nam đang trong quá trình phát triển, đang cần rất nhiều các nguồn lực đầu tư 

và phối hợp thực hiện của các NGO cho sự phát triển chung của Việt Nam [61]. 

Luận án tiến sĩ của tác giả Nhạc Phan Linh (2012) về: “Vai trò liên kết xã hội và 

tạo vốn xã hội các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay” đã tổng kết quá trình 

hình thành xã hội dân sự ở nước ta, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về 

phát triển các tổ chức công dân, vận dụng lý thuyết Chức năng cơ cấu và lý thuyết Vốn 
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xã hội để giải thích sự liên kết xã hội ở khu vực xã hội dân sự Việt Nam. Thông qua các 

số liệu điều tra, khảo sát, tác giả chỉ ra các hoạt động của các NGO và tổ chức cộng đồng 

là khá phong phú, đem lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, thiện 

nguyện, nhân đạo từ thiện. Nghiên cứu này cũng cho thấy khả năng các VNGO tham gia 

các hoạt động tư vấn, phản biện, vận động chính sách còn khá hạn chế. Tác giả cũng đưa 

ra nhiều giải pháp quan trọng hướng vào nhà nước, thị trường và khu vực xã hội dân sự 

như: “tạo môi trường pháp lý cho các tổ chức cộng đồng (CSO)”; “tạo điều kiện CSO 

tham gia vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách”; “Đảm bảo môi trường kinh 

tế lành mạnh”; “Đa dạng hóa nguồn kinh phí hoạt động CSO” [75] 

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

(VUSTA) (2013) về “Tăng cường hợp  tác giữa các cơ quan Nhà nước và các tổ chức 

phi chính phủ”, Các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước liên quan tới 

các chủ đề liên kết, hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước với các NGO trong và ngoài 

nước. Các bài viết của các tác giả đã đi sâu phân tích và khẳng định vai trò tham gia 

của các tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo, nâng cao 

vai trò bình đẳng giới, bình đẳng về quyền lợi của các dân tộc thiểu số, bảo vệ nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề về bảo vệ quyền lợi của trẻ em, hạn chế bạo lực gia 

đình, vấn đề đối với người đồng tính. Từ đó, các bài viết cũng đã kiến nghị đối với các 

cơ quan quản lý Nhà nước sớm hoàn thiện hệ thống Luật pháp và các chính sách về 

quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội và phi chính phủ đồng thời cần phối hợp chặt 

chẽ với các NGO trong việc thực hiện các chính sách trong việc thực hiện các mục tiêu 

phát triển xã hội [69]. 

Công trình do tác giả Phạm Văn Đức chủ biên (2018) “vai trò của các tổ chức 

xã hội trong nền kinh tế thị trường hiện đại”, tập hợp 19 bài nghiên cứu của các chuyên 

gia trong nước và quốc tế, các tác giả đã phân tích NGO là một loại hình quan trọng 

của tổ chức xã hội, phân biệt với tổ chức chính trị và tổ chức kinh tế. Nhiều bài viết 

tập trung phân tích vai trò của các NGO trong quan hệ với kinh tế thị trường hiện đại 

qua kinh nghiệm thực tiễn Việt Nam và các nước; nghiên cứu việc phát huy vai trò các 

NGO, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, môi trường, công bằng xã hội và phát triển 

bền vững [42]. 



23 

 

1.2.2.Các nghiên cứu quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Xuân Thiêm (2008) về “Vai trò quản lý nhà 

nước đối với các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam: Lý luận và thực 

tiễn” đã khái quát khá toàn diện cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề quản lý nhà nước 

đối với các tổ chức phi chính phủ Việt Nam từ năm 1986 đến nay. Nghiên cứu cũng 

chỉ ra những khác biệt trong cơ chế quản lý Nhà nước giữa các tổ chức chính phủ và 

phi chính phủ trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam. Qua đó, tác giả cũng 

đưa ra những thành công cũng như những vấn đề khó khăn, hạn chế, và những nguyên 

nhân của những hạn chế đó. Từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp trong công tác quản 

lý Nhà nước đối với các NGO ở Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

NGO góp phần phát triển đất nước [105]. 

Nghiên cứu của tác giả Đỗ Sơn Hà (2009): “Thực trạng và giải pháp về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội, tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”, đã 

chỉ ra thực trạng quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội và phi chính phủ hiện nay 

còn nhiều bất cập và hạn chế, đặc biệt là trong việc chưa có khuôn khổ pháp luật dành 

riêng cho tổ chức hội và phi chính phủ. Cũng chính vì vậy cho nên trong quá trình hoạt 

động bản thân các tổ chức hội và phi chính phủ cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó thật 

sự cần thiết phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quản lý Nhà nước về tổ 

chức hội và phi chính phủ [47]. 

Tác giả Lưu Minh Văn (2011) qua bài viết “Bàn về thể chế quản lý các hội, tổ 

chức phi chính phủ của một số nước trên thế giới” đã tổng kết kinh nghiệm của các một 

số nước trên thế giới về  quản lý các hội, NGO. Nghiên cứu chỉ ra hệ thống, cơ chế quản 

lý các tổ chức hội và NGO của các nước trên thế giới khá đa dạng, phong phú về cả nội 

dung quản lý và hình thức thể hiện, tủy thuộc vào thể chế chính trị, trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội và truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo của mỗi nươc. Qua nghiên 

cứu rút ra những bài học cần thiết đối với Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện 

các quy định pháp luật về tổ chức hội và NGO ở nước ta hiện nay [129]. 

Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Kim Ngọc (2011) về vấn đề “ Đổi mới phương 

thức quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế” trên cơ sở khái quát bối cảnh chung về thực trạng quản lý Nhà nước 
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đối với các NGO ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu đã chỉ ra những yếu tác động trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Nghiên 

cứu cũng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các INGO tại Việt Nam đối với sự 

phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua. Ngoài ra, qua nghiên cứu 

tác giả cũng chỉ ra những khó khăn hạn chế về mặt cơ chế chính sách của Việt Nam 

trong việc quản lý các NGO. Do đó nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp khắc phục các 

khó khăn, hạn chế đó đặc biệt là về cơ chế hành chính, giấy phép hoạt động, các thủ 

tục hành chính khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ hoạt 

động tại Việt Nam hoạt động hiệu quả đáp ứng mục tiêu phát triển ổn định và bền vững 

của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế [86]. 

Nghiên cứu của tác giả Cấn Việt Anh (2015) vê “Hoàn thiện nội dung quản lý 

Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Hà Nội hiện nay” đưa ra 

nhận định rằng các INGO là một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, tuy nhiên thực tiễn 

hoạt động cho thấy các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng đang có những đóng 

góp quan trọng cho Việt Nam trong mục tiêu xóa đói giảm nghèo, trao quyền cho phụ 

nữ, phòng chống HIV/AIDS, y tế, giáo dục,... Và điều quan trọng cốt yếu là Nhà nước 

cần xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo hành lang pháp lý vừa 

quản lý tốt các hoạt động của các INGO đồng thời cũng tranh thủ sự ủng hộ của các tổ 

chức này giúp Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước [2]. 

Tác giả Nguyễn Tiến Thành (2016) với nghiên cứu "Đổi mới quản lý nhà nước 

đối với hội, tổ chức phi chính phủ ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế" đã chỉ 

ra rằng công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức hội và NGO hiện nay ở Việt Nam 

đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận và về cơ bản đáp ứng được những yêu cầu 

thực tiễn, đã thể chế hóa được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về tổ chức hội và phi chính phủ; cơ chế chính sách đối với các tổ chức hội và phi 

chính phủ được quy định rõ ràng; Đồng thời tạo điều kiện để tổ chức hội và phi chính 

phủ hoạt động đúng hướng và hiệu quả. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn và hạn 

chế trong công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ như: Hệ thống pháp 

luật trong việc quản lý NGO chưa hoàn thiện và đồng bộ, hiện nay công tác quản lý 

các tổ chức hội và NGO chủ yếu được thực hiện bằng các văn bản dưới luật [104]. 
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1.2.3. Nghiên cứu vai trò tổ chức phi chính phủ trong phát triển cộng đồng  

Vai trò của các NGO quốc tế (INGO) 

Trong vòng hơn 30 năm trở lại đây, các lĩnh vực hoạt động của các INGO có sự 

thay đổi để phù hợp với yêu cầu khách quan của tình hình biến đổi về mặt kinh tế xã 

hội trên toàn cầu. Tuy nhiên, triết lý cơ bản của các INGO thì không có sự thay đổi. 

Mục đích hoạt động của các tổ chức này nhằm giúp con người xóa bỏ những bất hạnh 

và có một cuộc sống tốt đẹp bằng cách chống lại nghèo đói, bệnh tật, cứu trợ nhân đạo, 

tăng cường năng lực. Những hoạt động của các INGO đóng góp to lớn cho quá trình 

phát triển cộng đồng, nhất là ở các nước đang phát triển như ở Việt Nam.  

Lê Đức Nhuận (2005) trong bài viết “Đặc điểm và hình thái hoạt động của các 

NGO trên thế giới” cho rằng Các INGO hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như: Xây 

dựng tổ chức cộng đồng, tăng cường dân chủ hóa, giáo dục, xây dựng doanh nghiệp, bảo 

vệ môi trường, y tế, nhà ở, nhân quyền, cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo [90]. 

Một số INGO có những hoạt động thường xuyên tại Việt Nam như CARE, 

OXFAM, World Vision, ActionAid... Những dự án và hoạt động của các tổ chức này 

đã có vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, đặc biệt là những 

cộng đồng yếu thế, cộng đồng tại những vùng đặc biệt khó khăn.  

Tác giả Nguyễn Xuân Thảo (2004) trong bài viết “Phát triển lấy cộng đồng làm 

định hướng” chỉ ra trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ nghèo đói khu vực đặc 

biệt khó khăn đã giảm xuống từ 50-60% giai đoạn 1998 còn 25.9% trong vòng 5 năm 

trở lại đây. Những thành công đó là do sự giúp đỡ nhiệt tình của các IGNO thông qua 

các dự án lấy cộng đồng làm định hướng. Tác giả cũng cho rằng sự quan tâm chủ yếu 

của INGO là công tác xóa đói, giảm nghèo và phương thức thực hiện là thông qua các 

hình thức như xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ địa 

phương, tăng cường năng lực cho người dân tại các xã nghèo, phát triển sản xuất và 

kinh tế xã hội [106]. 

Tác giả Phạm Thị Thanh Bình (2018) trong bài viết “Vai trò của các tổ chức 

phi chính phủ quốc tế trong phát triển kinh tế Việt Nam” cho rằng mỗi tổ chức INGO 

đều có sứ mệnh và mối quan tâm riêng trong việc hỗ trợ các dự án cộng đồng, tạo nên 
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một bức tranh sinh động về các hoạt động của các tổ chức, đặc biệt trong phát triển 

kinh tế tại các vùng miền Việt Nam [10]. 

 CARE là một tổ chức tiên phong trong đấu tranh chống lại đói nghèo toàn cầu. 

CARE quan tâm đến người nghèo, thực hiện các dự án tăng cường năng lực, nhằm mục 

đích giúp người nghèo có năng lực để hỗ trợ gia đình và toàn thể cộng đồng thoát 

nghèo. Gần đây nhất, CARE thực hiện dự án "Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào 

cộng đồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long" nhằm giúp đỡ cộng đồng dễ bị tổn 

thương ở Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu bằng cách đưa ra các mô hình sinh kế thích hợp với đặc điểm và nguồn 

lực của từng hộ gia đình, cho phép họ tăng sự tự lực và quyền kiểm soát cuộc sống. 

Qua đó, lồng ghép những đề xuất về sinh kế trong báo cáo và vận động chính sách, xây 

dựng tài liệu tập huấn, giảm thiểu rủi ro thiên tai, quản lý nhà nước, bình đẳng giới và 

trao quyền cho phụ nữ [178]. 

Ngoài ra, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Oxfam cũng là những tổ 

chức làm việc lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ người nghèo và thiệt thòi nhất ở Việt Nam. 

Các INGO gồm Oxfam và AAV đã phối hợp với các đối tác địa phương tại các tỉnh có 

tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng mạng lưới theo dõi tình trạng nghèo có sự tham gia 

nhằm mục tiêu: Theo dõi định kỳ tình trạng nghèo của các nhóm dễ bị tổn thương thông 

qua các chủ đề như: Khoảng cách giàu nghèo, tính dễ tổn thương, quan hệ giới, sự tham 

gia và trao quyền. Từ đó, nhằm cung cấp các phân tích và đề xuất cho thảo luận chính 

sách và thực hiện các chương trình dự án của Oxfam, AAV và các đối tác khác. Đồng 

thời nâng cao năng lực địa phương và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình 

theo dõi nghèo, phục vụ công tác giảm nghèo một cách có hiệu quả [1]. 

Như vậy, các INGO đóng vai trò nghiên cứu và thực hiện các dự án, nhằm 

nghiên cứu tình trạng đói nghèo ở một số cộng đồng tại Việt Nam. Từ đó đưa ra các 

chính sách, mô hình giảm nhèo phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Trên cơ sở 

các dự án nghiên cứu đã thực hiện, một số INGO cũng đã thực hiện thành công các mô 

hình giảm nghèo và đã đạt được những thành công nhất định.  

Công trình nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Đức Nhật, Phạm Quang Trung, 

Trương Thanh Mai, Phạm Phương Hồng (2013) “Nghiên cứu các mô hình giảm nghèo 
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của các đối tác quốc tế tại Việt Nam” cho thấy mô hình sinh kế dựa vào chuỗi giá trị 

của tổ chức Oxfam là một mô hình giảm nghèo dựa trên lý thuyết phát triển sinh kế 

theo hướng xây dựng chuỗi giá trị với các sự can thiệp về mặt thị trường. Cơ sở của lý 

thuyết này xuất phát từ bối cảnh hộ gia đình thường có mức độ và khả năng tiếp cận 

thị trường kém nhất. Khi không tiếp cận được thị trường, khả năng tiếp cận và phát 

huy các nguồn lực của hộ nghèo cũng giảm đi đáng kể [87]. 

Để thực hiện chiến lược giảm nghèo, Oxfam đã thiết lập và hỗ trợ quan hệ đối 

tác giữa chính quyền và người dân địa phương để triển khai hoạt động dự án hỗ trợ và 

phát triển chuỗi cung ứng vật liệu và sản phẩm cây mây ở Tương Dương - Nghệ An. 

Kết quả dự án này cho thấy, người dân tham gia vào mô hình có việc làm ổn định, thu 

nhập cao, được bổ sung kiến thức, kỹ năng mới để phát triển sinh kế bền vững. Đồng 

thời, dự án đã tạo ra được mối liên kết thị trường giữa người trồng mây, chế biến mây 

và các doanh nghiệp thu mua mây, xây dựng một chuỗi giá trị liên tục từ khâu sản 

xuất đến tiêu thụ. [91]. 

Ngoài ra, các INGO còn có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực PTCĐ khác như: 

cứu trợ nhân đạo, từ thiện, tăng cường năng lực cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội... 

Báo cáo của World Vision (2015) cho thấy tổ chức này thực hiện các chương 

trình cứu trợ và phát triển nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Những 

năm trở lại đây, World Vision liên tục triển khai rất nhiều các mô hình và dự án nhằm 

hướng tới mục tiêu an sinh bền vững của trẻ em. Nổi bật trong đó là các hoạt động như: 

Tăng cường năng lực cho trẻ em bằng cách giáo dục kỹ năng sống, đào tạo nghề và 

các hoạt động phát triển cá nhân như bảo vệ trẻ khỏi tai nạn thương tích.... Chính vì 

vậy, vấn đề an sinh trẻ em đã đạt được những thành công nổi bật: Tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng dưới 5 tuổi thể nhẹ cân giảm 4.2%, thể thấp còi giảm 1.3%, thể gầy còm giảm 

0.6%; Tỷ lệ học sinh có khả năng đọc hiểu thành thạo đạt 79% so với 74.9% của năm 

2014. Đặc biệt, mức tăng ở trẻ em dân tộc thiểu số là 4.8% so với 4.2% trẻ em người 

Kinh. Các mô hình câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống được mở ra với mục tiêu chấm 

dứt tình trạng lạm dụng, bóc lột, tai nạn thương tích, thu hút được sự tham gia của trẻ 

và sự quan tâm của các gia đình. Nhờ đó kỹ năng sống và tự bảo vệ của trẻ được nâng 

cao. Chỉ tính riêng năm 2015, thông qua các dự án phát triển tại 14 tỉnh thành trên cả 



28 

 

nước, World Vision đã tác động trực tiếp đến 835.970 trẻ em, trong đó 49.5% là trẻ em 

gái, 51,5% là trẻ em trai [135, tr.5, tr.35]. 

Báo cáo của ChildFun Việt Nam (2013) chỉ ra tổ chức này cũng là một trong 

những INGO hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát 

triển. Các chương trình của ChildFun chủ yếu tập trung vào các tỉnh miền núi phía 

Bắc như: Cao Bằng, Bắc Cạn, Hòa Bình. Thông qua các chương trình PTCĐ, tổ chức 

này cũng đã đạt được rất nhiều các thành tựu trong các lĩnh vực như: Về giáo dục: 

cung cấp trang thiết bị giảng dạy và học tập cho các trường học; tăng cường năng lực 

giảng dạy cho giáo viên, giúp cho các phụ huynh biết cách giảng dạy và chăm sóc con 

cái,... Về y tế: Xây dựng các phòng khám thân thiện tại các trạm xá, bệnh viện và cung 

cấp trang thiết bị để có thể hoạt động. Giúp đỡ các trẻ em bị suy dinh dưỡng được 

cung cấp sản phẩm, bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể trẻ. Tổ chức khám và tư vấn 

kiểm tra HIV cho người dân. Về cơ sở vật chất: Hệ thống nước sạch và nhà vệ sinh 

được xây mới ở các trường tiểu học, nâng cấp các công trình khác trong hệ thống các 

trường học. Nhà vệ sinh của hộ gia đình, hố ủ phân, bể chứa nước mưa được xây 

dựng... ChildFun cũng tài trợ vật chất cho trẻ em bằng cách tặng các xuất quà, đồ dùng 

học tập, văn phòng phẩm, giầy dép cho trẻ em từ đầu năm học. Ngoài ra, các lớp kỹ 

năng sống cũng được mở nhằm trang bị cho trẻ em các kỹ năng phòng tránh xâm hại, 

thương tích, phòng tránh HIV…[20]. 

Trong giai đoạn tới đây, Childfun sẽ thực hiện 4 chương trình: Tiếp cận giáo 

dục có chất lượng; Sự tham gia của trẻ em và Bảo vệ trẻ em; Khả năng tự thích ứng 

và lãnh đạo của thanh thiếu niên; Công dân thích cực. Thông qua 4 chương trình này, 

ChildFun sẽ hỗ trợ thực hiện các hoạt động nằm trong 4 chủ đề xuyên suốt bao gồm: 

Tiếp cận tài sản, Quyền lực, Bảo vệ và Tiếng nói, Tính đại diện. Nhằm mang lại kết 

quả đáp ứng nhu cầu của trẻ em và cam kết đạt được sứ mệnh một cách tốt nhất, gắn 

chặt với mục tiêu tổng thể của ChildFun Australia "Giúp trẻ em và thanh thiếu niên 

được an toàn, tự tin và có khả năng tự thích ứng cao, có thể đóng vai trò tích cực, 

mang tính xây dựng một thế giới ngày càng nhiều biến động" [19]. 

Do nằm trong vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, Việt Nam 

thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, hạn hán, nước biển xâm thực... 
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Ảnh hưởng của thiên tai gây ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng miền núi, ven biển và 

đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người 

khuyết tật, phụ nữ... Các INGO còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ nhân 

đạo và từ thiện sau bão lũ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro thiên tai giảm tổn thương cho 

các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai.  

Báo cáo ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (2016) khẳng định tổ chức này đã có 

những đóng góp vô cùng quan trọng đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ cộng 

đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên 

tai. 

Từ năm 2006, cáo ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) triển khai chương 

trình hỗ trợ phát triển tại Sóc Trăng, tập trung triển khai các dự án liên quan đến lĩnh 

vực cứu trợ, trong đó bao gồm cả lĩnh vực ứng phó với tác động của thiên tai và biến 

đổi khí hậu bằng phương pháp lấy con người làm trung tâm nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng tại các vùng có khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến 

đổi khí hậu. Trong đó, dự án "Kết nối mọi người để tăng cường cứu hộ và cải thiện 

công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai ở khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long" đã thu 

được những kết quả đáng kể. Qua đó, người dân tại các vùng chịu thiên tai được tập 

huấn, trang bị những kiến thức về thiên tai, kế hoạch giảm nhẹ thiên tai và nâng cao 

kỹ năng xử lý khi có tình huống cấp bách xảy ra do thiên tai. Đồng thời, giúp người 

dân có thể dễ dàng tiếp cận với các nguồn thông tin và tiếp cận được với thành tựu 

khoa học công nghệ và ứng dụng nó trong cuộc sống [1]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy, các INGO còn đóng vai trò là nhà viện trợ nguồn vốn 

trực tiếp cho các dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam (Lê Đức Nhuận, 2005; Thang 

Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương 2010; Phạm Thanh Bình, 2018). Nguồn vốn viện trợ 

của các INGO được sử dụng trong các dự án viện trợ nhân đạo trong những trường hợp 

cứu trợ người dân trong vùng bị thiên tai, bão lũ; Các dự án giảm nghèo bền vững ở các 

vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. Trong giai đoạn 2011 - 2015, nguồn vốn 

viện trợ của các INGO cấp cho các dự án liên quan đến Nông nghiệp, phát triển nông 

thôn thuộc thẩm quyền của nhà nước đã lên đến 20 triệu USD. Nguồn viện trợ này đã 

góp phần giúp cho người dân nghèo ở nông thôn miền núi có cơ hội thoát nghèo, cải thiện 
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cơ sở hạ tầng; tạo lập sinh kế cho cộng đồng, giúp nâng cao nhận thức về môi trường, 

phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu [32]. 

Nhìn chung, các INGO không chỉ đóng vai trò trực tiếp là người điều phối, tổ 

chức các dự án phát triển cộng đồng ở Việt Nam, mà còn đóng vai trò gián tiếp nhưng 

đặc biệt quan trọng là huy động viện trợ, tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng từ 

các quốc gia và các tổ chức trên thế giới.  

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam 

Nghiên cứu của Thang Văn Phúc (2010) “Vai trò của các tổ chức xã hội đối với 

phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế 

thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN - Cơ sở lý luận và thực tiễn” phân 

tích các tổ chức xã hội ở Việt Nam từ sau Đổi mới có vai trò rất lớn trong việc chia sẻ 

trách nhiệm với Nhà nước, tham gia thực hiện các dịch vụ xã hội các cộng đồng dân cư, 

chủ động phối hợp với Nhà nước, hỗ trợ cho Nhà nước để giải quyết các vấn đề dân sinh 

mà cuộc sống hàng ngày của người dân đặt ra. “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chính 

là hợp tác, đoàn kết và hỗ trợ phát triển giữa Nhà nước với các tổ chức xã hội và cá nhân. 

Theo nghiên cứu này, các tổ chức xã hội hoạt động trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã 

hội với các mô hình và tên gọi rất đa dạng, phong phú, qua đó có nhiều đóng góp trong 

việc phát huy dân chủ, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện 

giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước; 

tham gia tích cực, chủ động tham gia cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ cho hoạt động của 

Chính phủ trong việc phân phối dịch vụ, tăng chất lượng dịch vụ, giải quyết việc làm, 

xoá đói, giảm nghèo, góp phần phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội [93]. 

Các trình nghiên cứu về vai trò của các VNGO trong hoạt động bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu: 

Bài viết của Kim Trâm (2014) “Các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan 

trọng trong bảo vệ môi trường” khẳng định bảo vệ môi trường là một trong những lĩnh 

vực thu hút rất nhiều VNGO quan tâm, tìm kiếm tài trợ và triển khai các dự án. Các tổ 

chức này đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tiếp nhận; vận động tài 

trợ hoặc tài trợ trực tiếp cho những chương trình bảo vệ môi trường; xây dựng và triển 

khai các dự án nhằm bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin về môi trường, là cầu nối 
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để đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác hại của môi trường; tham gia vào 

việc đóng góp ý kiến vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật của nhà 

nước liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường [119]. 

Báo cáo của Trung tâm nghiên cứu xã hội và phát triển CSRD (2015) cho thấy 

tổ chức này thực hiện nhiều dự án về bảo vệ môi trường đặc biệt quan tâm đến những 

tác động của thủy điện môi trường. Tiêu biểu là dự án "Thí điểm đánh giá tác động 

giới lưu vực sông 3S ở Việt Nam" (Lưu vực sông 3S bao gồm 3 nhánh sông Sekong, 

Sesan, Srepok) và tiến hành hỗ trợ về mặt pháp lý cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng 

của thủy điện. CSRD đã triển khai rất nhiều các hoạt động nhằm hiểu rõ hơn tác động 

về giới đối với sinh kế người dân địa phương tại các thủy điện A Lưới và Serkok3. 

CSRD đã thiết lập mạng lưới các cộng đồng và tổ chức liên quan đến hoạt động tác 

động giới. Nghiên cứu, lồng ghép đánh giá tác động giới đồng thời nâng cao năng lực 

cho cộng đồng và các cá nhân tổ chức liên quan. Không chỉ thành công qua các hoạt 

động thực tiễn mà các dự án của CSRD góp phần tham mưa, hoàn thiện chính sách, 

pháp luật của nhà nước về môi trường [124]. 

Các tác giả Tăng Thị Duyên Hồng, Trần Công Khương, Mai Văn Quyền, Trần 

Văn Dụ, Lê Thanh Hải (2013) trong công trình “Du lịch sinh thái cộng đồng – công cụ 

thích ứng biến đổi khí hậu” phân tích vai trò một số VNGO là tích cực trong hoạt động 

nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển và cộng đồng cư dân vùng ven biển. Điển hình là Trung 

tâm bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD). Thông qua các dự án của 

MCD, cộng đồng có thể hiểu được những tác động của biến đổi khí hậu và những ảnh 

hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, từ đó, xây dựng các mô hình thích ứng với biến đổi 

khí hậu. Mô hình phát triển sinh kế bền vững qua du lịch sinh thái cộng đồng là một 

trong những mô hình đang được MCD và cộng đồng triển khai hiệu quả, tạo dựng nguồn 

thu mới cho cộng đồng, giúp cộng đồng không còn lệ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái 

và đồng thời ít gây ảnh hưởng đến nguồn lực của tài nguyên [54]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy VNGO thực hiện các dự án khắc phục ô nhiễm môi 

trường tại một số làng nghề và đưa phương án cải thiện môi trường hiệu quả. Báo cáo 

của Trung tâm Môi trường và phát triển cộng đồng và Viện Blacksmith (2014) cho thấy 

dự án khắc phục ô nhiễm chì tại làng nghề tái chế chì ở tỉnh Hưng Yên mang lại nhiều 
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kết quả tích cực. Qua quá trình khảo sát, đo lường lượng chì tại cộng đồng; các buổi hội 

thảo tham vấn ý kiến của cộng đồng, các tổ chức này đã tiến hành thực hiện các buổi tập 

huấn nâng cao nhận thức cho người dân về ảnh hưởng và tác hại của chì đến sức khỏe 

cho người dân. Đồng thời, nhằm khắc phục tình trạng nhiễm chì tại địa phương, họ đã 

tiến hành dọn vệ sinh và xử lý đất nhiễm chì và thực hiện một số các hoạt động khác cải 

thiện tình trạng nhiễm chì và cải thiện vệ sinh tại cộng đồng [18]. 

Nghiên cứu của Đỗ Thị Kim Anh (2017) về vai trò của các NGO trong bảo vệ 

môi trường, qua trường hợp của Viện Kinh tế sinh thái (Eco-Eco) và Trung tâm Môi 

trường và Phát triển cộng đồng (CECoD) đã chỉ ra những vai trò quan trọng của các 

NGO như: Lập nội dung mô hình phát triển và đưa khoa học vào thực tiễn; Huy động 

sự tham gia của cộng đồng; Tự chủ, tự nguyện và huy động các nguồn lực xã hội hóa 

cho việc thực hiện các dự án bảo vệ môi trường; Vai trò trong các hoạt động thông tin 

truyền thông, phổ biến kiến thức cho cộng đồng; Vai trò trong hoạt động tư vấn, phản 

biện và vận động chính sách. Mặc dù có sự khác biệt trong hoạt động và việc triển khai 

các dự án, nhưng nhìn chung, cả hai tổ chức này đều đã triển khai rất thành công các 

dự án phát triển cộng đồng liên quan đến vấn đề môi trường. Đối với Eco-Eco, tổ chức 

này đã triển khai xây dựng 16 làng sinh thái, trên 3 hệ sinh thái nhạy cảm kém bền 

vững là đồi trọc, cồn cát và ùng đát ngập nước. Ngoài ra, họ còn xây dựng 5 mô hình 

bảo tồn thiên nhiên tại 6 điểm. Bên cạnh đó, CECoD cũng đã triển khai các dự án như 

mô hình sinh kế bền vững nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc rừng đặc dụng tại vùng đệm 

của Vườn Quốc gia Bạch Mã, dự án xử lý và cải tạo các hồ bị ô nhiễm ở Nam Từ Liêm 

- Hà Nội... Những dự án này đã có đóng góp vô cùng quan trọng và thiết thực, giúp cải 

thiện ô nhiễm môi trường tại cộng đồng dân cư [3]. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy bên cạnh vấn đề môi trường nhiều tổ chức VNGO 

đã quan tâm, tổ chức thực hiện các dự án mang tính xã hội, hỗ trợ các cộng đồng, các 

nhóm thiệt thòi, khó khăn, yếu thế. Báo cáo của Trung tâm sức khỏe gia đình và phát 

triển cộng đồng (CFC) (2018), cho thấy tổ chức này thực hiện tốt sứ mệnh tạo nền tảng 

tích cực và môi trường an toàn cho trẻ em. CFC thực hiện các hoạt động truyền thông, 

tổ chức hội thảo, buổi nói chuyện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn 

đề về trẻ em, chống xâm hại và bạo lực với trẻ em, phụ nữ, tâm lý trẻ em... Dự án "Trẻ 
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em giúp trẻ em đọc sách" do CFC thực hiện, với tinh thần "trao quyền cho trẻ", mở ra 

cơ hội phát triển cho các nhóm trẻ ở cộng đồng khác nhau [128]. 

Một số dự án hỗ trợ các nhóm xã hội yếu thế được Trung tâm Phát triển Nông 

thôn Bền vững (SRD) thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhóm yếu thế trong xã 

hội và đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Năm 2016, SRD đã thực hiện dự án 

"Trao quyền cho phụ nữ" tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa, nhằm hỗ trợ phụ nữ đơn thân làm 

chủ hộ - đây là nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi ở các vùng nông thôn. Dự án này 

đã đạt được những kết quả nổi bật: Thành lập được các tổ hoạt động trong phát triển 

cộng đồng và phúc lợi xã hội; Mở các nhóm tín dụng tiết kiệm thôn bản để giúp phụ 

nữ nghèo thực hành tiết kiệm và tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Ngoài 

ra, SRD cũng đã tổ chức các buổi truyền thông chính sách về bình đẳng giới, thu hút 

được 550 người tại cả hai xã dự án thuộc huyện Tĩnh Gia. Ngoài ra, hành năm, SRD 

triển khai nhiều hoạt động bảo vệ trẻ em, tổ chức diễn đàn để trẻ em có thể nêu ý kiến 

của mình về các vấn đề xã hội như: Bạo lực học đường, bạo lực gia đình, trẻ em lang 

thang, bạo hành và buôn bán trẻ em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật [127]. 

Theo một số nghiên cứu, do cách tiếp cận tham gia, nhiều VNGO thực hiện dự 

án thông qua đó nâng cao năng lực và trao quyền cho cộng đồng.  Dự án "Thúc đẩy 

quản lý cộng đồng tại Việt Nam" do Trung tâm hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em 

(DWC) thực hiện cho thấy, các cộng đồng tự quả địa phương đã cải thiện điều kiện 

sống một cách hiệu quả; Các cộng đồng cũng tham gia tích cực vào đối thoại chính 

sách với chính quyền địa phương để đảm bảo cho tính minh bạch và công bằng cho 

phát triển; Các công trình công cộng do người dân thực hiện có chất lượng tốt và giá 

thành rẻ hơn, từ đó nâng cao được tính sở hữu cộng đồng [122]. 

Báo cáo của Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (2014) 

cho thấy tăng cường năng lực cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) là một trong 

những cách tiếp cận được các VNGO áp dụng nhằm nâng cao năng lực cho người dân. 

Thông qua các hoạt động thực hiện tại cộng đồng, các dự án đã mang lại những kết 

quả như: Nâng cao được năng lực cho các CBO tham gia có hiệu quả vào tiến trình 

phát triển kinh tế xã hội tại cộng đồng; Cung cấp các thông tin đầu vào và công khai 

dự thảo kế hoạch cho CBO trong quá trình tham gia lập kế hoạch; Tổ chức thành công 
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các buổi họp, hội nghị diễn đàn để CBO tham gia ý kiến kịp thời và có chất lượng đến 

kế hoạc phát triển kinh tế địa phương [128]. 

Một nghiên cứu gần đây về “tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển xã hội và 

quản lý phát triển xã hội” của Nguyễn Đức Chiện (2020) chỉ ra rằng các tổ chức phi 

lợi nhuận ở Việt Nam đang tỏ rõ vai trò năng động và ngày càng được nhiều người dân 

nói/biết đến. Các dự án hỗ trợ có nhiều hình thức hoạt động khác nhau tùy theo mục 

đích, yêu cầu của từng dự án/tổ chức đó. Điểm chung dễ nhận thấy ở các dự án và tổ 

chức này là sự đa dạng trong các hoạt động hỗ trợ như bảo vệ môi trường, xóa đói giảm 

nghèo, phòng chống thiên tai, hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế, phát 

triển cộng đồng, các lĩnh vực liên quan tới phụ nữ và trẻ em, quyền con người,...hoạt 

động của các tổ chức thường hướng vào hộ gia đình, cá nhân hay cả hai. Người dân 

trong vùng dự án nhận được rất nhiều hỗ trợ ở nhiều lĩnh vực như tiền mặt, vật dụng, 

tham gia tập huấn, vay vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ 

giáo dục, hỗ trợ điện và nước sạch... Những hỗ trợ của các tổ chức phi lợi nhuận này 

đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nhiều mặt như xóa đói giảm 

nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, 

tăng cường bình đẳng giới, đảm bảo công bằng xã hội... Những thành công này của 

các tổ chức phi lợi nhuận đã tạo nên sự tin tưởng rất lớn ở người dân [179]. 

Có thể nhận thấy, nhiều nghiên cứu và báo cáo dự án phản ánh vai trò của các 

VNGO không chỉ góp phần tác động trực tiếp đến cộng đồng, nâng cao năng lực cho 

người dân và các tổ chức mà còn là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội tại các địa phương, mở ra hướng phát triển cộng đồng bền vững [123], [126]. 

Những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động triển khai các dự án 

của các VNGO:  

Nghiên cứu của Thang Văn Phúc (2010) chỉ ra rằng, một số tổ chức xã hội hoạt 

động hình thức, kém hiệu quả, chưa đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của đoàn 

viên, hội viên, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự tài trợ của Nhà nước; có xu hướng 

“hành chính hoá” về mặt tổ chức và hoạt động, do đó khả năng thu hút, tập hợp hội 

viên bị hạn chế. Việc tham gia cung ứng dịch vụ công trong nhiều trường hợp chưa 
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được triển khai đúng với tôn chỉ và mục đích, thậm chí có trường hợp chạy theo lợi 

nhuận đơn thuần, làm giảm uy tín của tổ chức xã hội [93]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Đức Chiện (2020) cũng chỉ ra một số khó khăn và hạn 

chế các tổ chức phi lợi nhuận: Phía người dân cho rằng các tổ chức phi lợi nhuận cần 

công khai minh bạch trong hỗ trợ, cần nâng cao chất lượng sản phẩm trong hỗ trợ, nâng 

cao chất lượng dịch vụ trong hỗ trợ, dự án cần thực hiện với nhiều thời gian và địa 

điểm hơn...còn phía tổ chức phi lợi nhuận cho rằng họ gặp khó khăn là do chưa có 

khuôn khổ pháp lý (90,7%), đây là điều  mà họ mong muốn Nhà nước sớm ban hành 

Luật về tổ chức để họ dễ bề hoạt động. Bên cạnh đó nhận thức về tổ chức phi lợi nhuận 

trong dân chưa cao (70,8%), điều này do chính sách tuyên truyền và tên gọi chưa được 

đề cập nhiều đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng. [19]. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1: 
 Đã có khá nhiều các nghiên cứu cả quốc tế lẫn Việt Nam về vấn đề vai trò của các tổ 

chức phi chính phủ nói chung và về các vấn đề liên quan tới phát triển cộng đồng nói riêng. 

Tổng kết một số nghiên cứu luận án đã tiếp cận rút ra một số điểm như sau: 

 - Các nghiên cứu trong nước và quốc tế đều cho thấy sự phát triển của các NGO 

ngày càng phát triển về cả mặt số lượng cũng như đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, xuất 

phát từ vai trò nhân đạo từ thiện, cứu trợ xã hội nhưng hiện nay các NGO đóng một 

vai trò rất lớn trong mọi mặt của xã hội: huy động nguồn viện trợ nước ngoài thực hiện 

các dự án phát triển cộng đồng, tư vấn phản biện chính sách, tuyên truyền phổ biến 

kiến thức nâng cao năng lực cộng đồng,... 

 - Hầu hết các nghiên cứu đó đều chỉ ra rằng các NGO có vai trò đặc biệt quan trọng 

trong các hoạt động phát triển cộng đồng trong mọi khía cạnh: môi trường và biến đổi khí 

hậu, y tế, giáo dục, giới, sinh kế, nghèo đói, an sinh xã hội, thể chế.... với các thành công và 

kết quả đáng ghi nhận. 

 - Một số khó khăn và hạn chế của các NGO trong quá trình triển khai dự án tại 

cộng đồng: chất lượng sản phẩm và dịch vụ còn thấp, thời gian triển khai dự án ngắn, 

địa điểm triển khai còn ít, chưa có khuôn khổ pháp lý, nhận thức cộng đồng nơi triển 

khai dự án còn hạn chế... 
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 - Ở Việt Nam các nghiên cứu về vai trò của các NGO chủ yếu về các INGO, có rất ít 

nghiên cứu về vai trò các VNGO. Chưa có nghiên cứu xã hội học nào riêng về vai trò của 

VNGO trong phát triển cộng đồng đặc biệt là 1 nghiên cứu định lượng. Các báo cáo tổng kết 

các chương trình dự án trong phát triển cộng đồng của các VNGO cũng rất nhiều nhưng gần 

như chưa có nghiên cứu đánh giá về vai trò của các các VNGO trong các hoạt động PTCĐ  

 - Với việc nghiên cứu tìm hiểu đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam trong phát triển cộng đồng (qua nghiên cứu trường hợp Liên hiệp các hội Khoa học và 

Kỹ thuật Việt Nam), đây sẽ là một nghiên cứu rất mới cả về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả 

nghiên cứu sẽ góp phần nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí vai trò của các VNGO trong bối 

cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Từ đó có những chính sách phù hợp để phát huy vai trò của các 

VNGO đạt hiệu quả cao nhất, giảm gánh nặng cho chính phủ hướng tới phát triển bền vững 

kinh tế, môi trường và xã hội. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI 

CHÍNH PHỦ TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

2.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 

2.1.1. Vai trò 

Vai trò là khái niệm cơ bản trong các nghiên cứu các mối quan hệ, tương tác xã 

hội trong hệ thống cấu trúc xã hội được xác định từ vị thế và địa vị các cá nhân, nhóm 

xã hội tương ứng. Khái niệm này được đề cập lần đầu trong nghiên cứu của Ralph 

Linton (1937) khi ông mô tả ở mỗi vị thế, địa vị xã hội, bao gồm các quyền lợi và nghĩa 

vụ khác nhau, ai nắm giữ vị thế, địa vị xã hội nào thì phải hành xử theo cách cụ thể đáp 

ứng đúng khuôn mẫu văn hóa được xã thừa nhận, chấp nhận [59]. 

Theo GS Nguyễn Đình Tấn, vai trò là tập hợp các chuẩn mực, khuôn mẫu về 

hành vi ứng xử của cá nhân hoặc nhóm được xác định theo từng vị thế xã hội, hoặc sự 

phối hợp tương tác giữa các khuôn mẫu chi phối hành vi cá nhân, nhóm được tập trung 

thành nhiệm vụ xã hội gọi là vai trò [103]. 

Như vậy thuật ngữ vai trò phản ánh tổng số khuôn mẫu văn hóa liên quan đến 

một vị thế xã hội cụ thể, bao gồm thái độ, giá trị và hành vi được xã hội quy định cho tất 

cả những người, nhóm đang nắm giữ vị thế xã hội. Bên cạnh việc vai trò góp phần duy 

trì trật tự xã hội, việc thực hiện đúng, tốt vai trò cũng là sự đáp ứng lòng mong đợi kỳ 

vọng của mọi người, xã hội đối với cá nhân, nhóm đang nắm giữa vai trò. Thực hiện vai 

trò cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, nhóm thể hiện qua các hành vi, hoạt động 

công khai được quy định theo vị thế, nhằm nắm giữ hoặc cải thiện vị thế xã hội. 

Bên cạnh vai trò cá nhân, vai trò của tổ chức được nêu trong những nghiên cứu 

kinh điển của K.Marx, Max Weber và E. Durkheim, khi nhìn nhận các loại hình tổ 

chức là mô hình liên kết xã hội như “hình thức biểu hiện hợp lý của trật tự xã hội” [8, 

tr.155]. Trong hệ thống cấu trúc xã hội, vai trò của tổ chức cũng được các nhà xã hội 

học nhìn nhận như vai trò của các nhóm xã hội thông qua loại hình các tổ chức chính 

thức (bao gồm các vị thế) được hệ thống thiết chế pháp luật, văn hóa thừa nhận. 

Gunter Buschges (1996) cho rằng khi nghiên cứu về vai trò của tổ chức cần có 

những tiêu chuẩn phân loại tổ chức như: mục tiêu của tổ chức, thành quả hoạt động 
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của tổ chức, chương trình của tổ chức;những tôn chỉ của tổ chức; các thành viên của 

tổ chức; công nghệ tổ chức; cấu trúc tổ chức; lãnh đạo tổ chức; người tài trợ tổ chức… 

[8, tr.106-107]. 

Trong nghiên cứu này, khái niệm vai trò được hiểu là vai trò của tổ chức (nhóm 

người), gắn với vị thế, chức năng của tổ chức. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ 

trong phát triển cộng đồng chính là thể hiện vị thế tổ chức, thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức được Nhà nước quy định bằng văn bản (giấy phép hoạt động của 

tổ chức), đáp ứng nhu cầu, sự kỳ vọng của cộng đồng và xã hội. 

2.1.2. Tổ chức phi chính phủ (NGO)  

Cụm từ " tổ chức phi chính phủ " (non-governmental organization) viết tắt là 

NGO lần đầu tiên được Liên Hợp Quốc đưa ra là vào năm 1945, tuy nhiên nó được ghi 

nhận rõ ràng và cụ thể hơn  vào năm 1949, trong Điều 71 của Hiến chương liên hiệp 

quốc, khi Liên hiệp quốc (UN) tiến hành tập hợp rộng rãi hơn các nhóm, các tổ chức 

làm về phát triển vào một tên gọi chính thức chung là “tổ chức phi chính phủ”.  

Ngân hàng thế giới nêu giải thích về NGO là: “Tổ chức phi Chính phủ chỉ là 

một tổ chức hiệp hội, quỹ văn hóa, xã hội (tài trợ), hội từ thiện, tập hợp các tổ chức phi 

vụ lợi, hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp luật không thuộc khu vực nhà nước và 

không hoạt động vì lợi nhuận - nghĩa là mọi khoản lợi nếu có sẽ không được và không 

thể phân phối theo kiểu chia lợi nhuận mà dùng để tiếp tục đầu tư phục vụ công việc 

chung. Loại tổ chức này không bao gồm các nghiệp đoàn, đảng phái chính trị, hợp tác 

xã phân chia lợi nhuận hay nhà thờ” [84]. 

Trên cơ sở quan niệm của thể giới, khái niệm NGO sử dụng để chỉ các tổ chức 

không trực thuộc chính phủ, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hoạt động 

phi lợi nhuận bằng vốn tự có trong khuôn khổ pháp luật. Cụ thể hơn là một tổ chức phi 

chính phủ, trước hết phải là một tổ chức mang tính chất độc lập với sự kiểm soát trực 

tiếp của chính phủ. Ngoài ra, một tổ chức phi chính phủ cũng không được phép thành 

lập và tổ chức những hoạt động như một đảng chính trị. Nó cũng đồng thời sẽ là phi lợi 

nhuận và cũng sẽ không phải là một nhóm tội phạm, đặc biệt sẽ không tham gia vào các 

hoạt động bạo động, bạo lực. Đây là những điều kiện cần thiết nhất để một tổ chức xã 

hội có thể nhận được sự công nhận phù hợp với quy định của Liên Hiệp Quốc. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Nations&usg=ALkJrhiBjbH9kxDL-CNtMrG-YLB4reT-6Q
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Ở Việt Nam khái niệm NGO chưa thống nhất, được hiểu theo nghĩa rộng và 

nghĩa hẹp trên cả bình diện khoa học và pháp lý. (Còn có nhiều khái niệm khác phản 

ánh đặc trưng loại hình tổ chức này gây tranh cãi như tổ chức xã hội, tổ chức quần 

chúng, tổ chức xã hội dân sự...)  

Theo nghĩa rộng, nhiều nhà khoa học cho rằng một số tiêu chí chung về các tổ 

chức được gọi là phi chính phủ như sau:   

- Độc lập tương đối với chính phủ tức là ít hoặc rất ít phụ thuộc vào chính phủ;   

- Được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc có sự quản lý của nhà 

nước (hay có tính pháp nhân);  

- Được lập ra do sự tự nguyện của nhân dân;   

- Hoạt động phi lợi nhuận trong khuôn khổ pháp luật. 

Từ khia cạnh pháp lý, theo các phân chia của Bộ Nội Vụ (Cơ quan quản lý nhà 

nước về NGO) các NGO có một số  loại hình phổ biến sau đây:  

- Hội quần chúng: Hội quần chúng là những tổ chức mang tính tự nguyện của 

công dân và tổ chức của Việt Nam. Nó có thể tập hợp những người, những tổ chức cùng 

ngành nghề, cùng sở thích…cùng góp kiến thức, sức lực, vốn…và hành động một cách 

thường xuyên liên tục để đạt được một mục đích nào đó do những người tự nguyện sáng 

lập ra, không vụ lợi trong khuôn khổ pháp luật. Các hội này được thành lập trên cơ sở 

sắc Luật quy định về quyền lập Hội 102/SL-004, ngày 20 tháng 05 năm 1957.  Hiện nay 

Hội hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội  

 - Quỹ: chủ yếu do các tổ chức và các Hội lập ra, một số quỹ do cá nhân lập ra 

nhưng không nhiều. Ngày 22 tháng 12 năm 1999 Chính phủ đã ban hành Nghị định 

177/NĐ-CP về Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội là tổ chức phi chính phủ và 

có tối thiểu 3 thành viên sáng lập mới được lập quỹ.   

 -  Những tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập: các tổ chức này hoạt 

động theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Khoa học và công nghệ 2013 

- Một số cơ sở bảo trợ xã hội: do các Hội lập ra là chủ yếu, có một số cơ sở do 

tư nhân lập ra để triển khai các hoạt động xã hội, công tác xã hội, từ thiện nhằm hỗ trợ 
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cho các nhóm yếu thế trong xã hội như chăm sóc trẻ em mồ côi, người khuyết tật, 

người già không nơi nương tựa. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 25/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 05 năm 2001 về Quy chế thành lập và hoạt động của các cơ sở bảo trợ.   

- Một số hình thức tổ chức khác: rất đa dạng và hiện chưa có cơ sở pháp lý đề 

điều chỉnh như tổ chức hỗ trợ, Câu lạc bộ, các Hội chưa có hoặc không có tư cách pháp 

nhân, các Trung tâm phòng chống thiên tai…     

Theo cách hiểu nghĩa hẹp “Tổ chức phi chính phủ” tách riêng khỏi “tổ chức 

Hội” và không bao hàm tổ chức Hội. Thực tế, mặc dù có các hình thức Tổ chức phi 

chính phủ phân tích trên, tuy nhiên ở nước ta chưa có luật thống nhất về Hội hay Luật 

về tổ chức phi chính phủ, hoạt động mỗi loại hình lại theo các Nghị định, Quy định, 

Quy chế riêng, chồng chéo về cơ quan quản lý vì vậy cho đến nay các báo cáo chính 

thức của Bộ Nội Vụ (hay Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ) vẫn luôn sử dụng 

cụm từ kép “Hội và tổ chức phi chính phủ”.  Như vậy, trong quan điểm và cách điều 

hành của cơ quan quản lý nhà nước “Hội” không nằm trong “Tổ chức phi chính phủ”. 

Điều này cũng biểu hiện trong Dự thảo Luật Hội (3 lần trình Quốc Hội 11, 13, 14) 

không xem xét phạm vi quản lý Tổ chức phi chính phủ trong dự thảo Luật.  

 Trong nghiên cứu của tác giả Phạm Bích San (2018), NGO ở nước ta được hiểu 

là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập vì tổ chức Hội, Quỹ, Bảo trợ xã hội có 

chức năng và quy định khác với các NGO cộng đồng, trong khi chúng ta chưa cấp phép 

(pháp nhân) cho các tổ chức cộng đồng thì tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công 

lập được hiểu là tổ chức phi chính phủ theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP. 

Khái niệm NGO trong đề tài dựa trên tiếp cận theo nghĩa hẹp, phù hợp với các 

quy định pháp lý hiện nay. Tổ chức phi chính phủ trong nghiên cứu đề tài không bao 

gồm tổ chức Hội quần chúng, Hội Đặc thù. Đối chiếu Nghị định 08/2014/NĐ-CP và 

nghiên cứu trường hợp tại VUSTA, khái niệm NGO trong Luận án được xác định là tổ 

chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, hay tổ chức phi chính phủ hoạt động trong 

lĩnh vực khoa học và công nghệ (Lĩnh vực được quy định theo chức năng, nhiệm vụ, 

điều lệ của VUSTA).     
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2.1.3. Phát triển cộng đồng 

Cộng đồng là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong xã hội học cũng như các 

khoa học xã hội và nhân văn phản ánh đơn vị xã hội, có thể nằm trong một khu vực 

địa lý nhất định (thôn/bản/làng; xã/phường; huyện/quận/ tỉnh/thành, quốc gia; khu 

vực...) hoặc nhiều khu vực địa lý, trong đó mỗi cá nhân và nhóm xã hội có những giá 

trị chung có thể cùng hoạt động, chia sẻ với nhau những nhận thức, hành vi chịu sự chi 

phối của điều kiện kinh tế -xã hội, phong tục tập quán, chuẩn mực, khuôn mẫu văn 

hóa, cách thức tổ chức xã hội, môi trường giao tiếp, thông tin...  

` Trong xã hội hiện đại, cộng đồng cũng có thể được miêu tả như một không gian 

rộng lớn mà người ta thường gọi như là “cộng đồng quốc gia , cộng đồng quốc tế, cộng 

đồng dân tộc, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng mạng...”, là nơi con người có thể tương 

tác, trao đổi với nhau những mối quan tâm chung nhất về quan niệm chính trị, kinh tế, 

tài nguyên, xã hội, nghề nghiệp, niềm tin, sở thích, nhu cầu và những sự rủi ro...  

 Khái niệm cộng đồng trong đề tài gắn với phát triển cộng đồng, được hiểu là 

những nhóm người sống được xác định rõ ràng về không gian địa lý hành chính, trong 

phạm vi các thôn, bản, tổ khu phố, xã, phường, huyện, quận, tỉnh/ thành, vùng miền 

thuộc Việt Nam có những đặc điểm giống nhau, chia sẻ chung các mối quan hệ nhất 

định và cùng chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố tác động và là đối tượng cần được quan 

tâm, hỗ trợ trong định hướng, mục tiêu  phát triển kinh tế - xã hội các vùng, miền hiện 

nay. 

 Phát triển cộng đồng, theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc là "một quá trình nơi 

các thành viên cộng đồng cùng nhau thực hiện hành động tập thể và tạo ra giải pháp 

cho các vấn đề chung". Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Quốc tế (IACD) còn coi phát 

triển cộng đồng như là một nghề nghiệp dựa trên các cơ sở lý thuyết, các phương pháp 

và thực hành thực tiễn. IACD vào năm 2016, còn tiếp tục đưa ra các quy định quốc tế 

về thực hành phát triển cộng đồng, những chuẩn mực về giá trị và đạo đức cần  phải 

tuân theo như: cam kết về quyền và nghĩa vụ, đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, công bằng 

trong môi trường cộng đồng và xã hội.  

 Như vậy, phát triển cộng đồng là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu 

không chỉ cho cuộc sống hiện tại của các cộng đồng từ lao động, sản xuất, sinh hoạt 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Social_unit&usg=ALkJrhh2Df-LzxEziVAF4PxGp1kroC4foQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Norm_(social)&usg=ALkJrhjrh5cQ3r1Nt3dPjc9QjEDMBybL3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nation&usg=ALkJrhhOIc58O3k0iWJU_c08_329xIdk5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_community&usg=ALkJrhjm7jI5VH3OIkSS8oHkKpZuaCtZRg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Belief&usg=ALkJrhjvXA3cfd08RNXuNjaJd4_fpZppPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Preference&usg=ALkJrhhtEvkYahXEhPH8pLYHixD229B9lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Need_assessment&usg=ALkJrhiNpm6v9z91I4jVuQPoWNiaQihQug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Risk&usg=ALkJrhggYHrrRbVwx4I0K_QhXQxK4AT-gQ
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đời sống văn hóa, tinh thần mà còn đảm bảo cho chó sự phát triển bền vững, gia tăng 

giá trị cộng đồng trong tương lai. Phát triển cộng đồng ngày nay, đòi hỏi sự phát triển 

năng động, cân đối và hài hòa theo các tiêu chí: tăng trưởng kinh tế bền vững, giữ vững 

và bảo vệ môi trường sống bền vững, nâng cao đời sống xã hội, an sinh và phúc lợi xã 

hội trên nền tảng của sự công bằng xã hội. 

Sự tham gia của các NGO trong những hoạt động PTCĐ trong bối cảnh này rất 

quan trọng. Nó góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, sự tự chủ, tự tin, phát 

huy mọi tiềm năng của người dân trong phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội 

trong mọi hoạt động của cộng đồng, đặc biệt là trong việc khai thác, sử dụng các nguồn 

lực cho hiện tại như con người, xã hội, tài chính, tài nguyên, môi trường mà không làm 

ảnh hưởng đến tương lai.. Trong trường hợp này, tổ chức phi chính phủ gần gũi người 

dân trong cộng đồng hơn là so với các cơ quan quản lý nhà nước.   

 2.1.4. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong phát triển cộng đồng 

 Từ các khái niệm trên, trong nghiên cứu này, khái niệm tổng hợp về vai trò của 

các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong phát triển cộng đồng được xác định theo 5 

nhóm gồm: Vai trò xây dựng, phát triển tổ chức; Vai trò nghiên cứu, triển khai các dự 

án phát triển cộng đồng; Vai trò đào tạo, tập huấn, truyền thông và phổ biến kiến thức 

nâng cao năng lực cộng đồng; Vai trò kết nối, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội; 

Vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách. 

2.2. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT 

2.2.1. Lý thuyết Vai trò 

Lý thuyết Vai trò trong xã hội học và tâm lý học xã hội coi hầu hết các hoạt động 

hàng ngày của con người và xã hội là hành động thực hiện các vai trò xã hội theo các 

khuôn mẫu nhất định tương ứng với các vị thế xã hội nhằm đáp ứng mong đợi, kỳ vọng 

của xã hội. Mỗi vai trò là một tập hợp các quyền, nhiệm vụ, kỳ vọng, chuẩn mực và 

hành vi mà một người phải đối mặt và thực hiện. Mô hình quan sát cho thấy mọi người 

hành xử theo cách có thể dự đoán được và hành vi của một cá nhân là cụ thể theo ngữ 

cảnh, dựa trên vị thế, địa vị xã hội và các yếu tố khác.  
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Khái niệm vai trò xuất hiện từ những năm 1920 và 1930 được gắn liền với các 

công trình lý thuyết và thực nghiệm xã hội học của George Herbert Mead, Jacob L. 

Moreno, Ralph Linton, Georg Simmel, Talcott Parsons 

Hai trong số các khái niệm của Mead - tâm trí và bản thân - là tiền thân của lý 

thuyết Vai trò. Theo Mead, sự phân công lao động trong xã hội diễn ra dưới hình thức 

tác động qua lại giữa các vị trí chuyên môn không đồng nhất gọi là vai trò. Vai trò xã 

hội bao gồm các hành vi "thích hợp" và "được phép", được dẫn dắt bởi các khuôn mẫu, 

chuẩn mực xã hội, thường được biết đến và do đó vai trò được xác định là kỳ vọng của 

mọi người đối với cá nhân nắm giữ vai trò. Các vai trò được chiếm bởi các cá nhân, 

hoặc "tác nhân" ở một vị thế xã hội và khi các cá nhân chấp thuận một vai trò xã hội 

(tức là, họ coi vai trò đó là "hợp pháp" và "mang tính xây dựng"), họ sẽ phải có hành 

động để phù hợp với các chuẩn mực vai trò và cũng sẽ phải sự trừng phạt nếu vi phạm 

các chuẩn mực vai trò. Những người theo lý thuyết vai trò cho rằng, các điều kiện thay 

đổi có thể làm cho một vai trò xã hội lỗi thời hoặc bất hợp pháp, trong trường hợp đó, 

áp lực xã hội có thể dẫn đến sự thay đổi vai trò.  

Lý thuyết Vai trò có sự khác biệt giữa quan điểm tiếp cận Chức năng - cơ cấu và 

quan điểm tương tác xã hội (như lý thuyết Tương tác biểu trưng hay lý thuyết Kịch). 

Vai trò trong tiếp cận Chức năng cấu trúc về cơ bản được định nghĩa là tất cả mọi người 

đều có một vị thế xã hội trong cấu trúc xã hội và mọi nơi đều có một vai trò tương ứng, 

có một bộ khuôn mẫu, chuẩn mực được kỳ vọng và hành vi ngang nhau. Ngược lại, lý 

thuyết Tương tác nhìn nhân vai trò là một “vở kịch” không bao giờ kết thúc, trong đó 

tất cả chúng ta đều là diễn viên và cá nhân, nhóm cần nhập vai một cách có thể được 

xã hội chấp nhận. Một cái nhìn sâu sắc các quan điểm tương tác là xung đột vai trò 

luôn xả ra khi một người được mong đợi đồng thời thực hiện nhiều vai trò mang theo 

những ý nghĩa và mong đợi trái ngược nhau.  

Mặc dù vậy, theo cả hai cách tiếp cận, có nhiều loại vai trò xã hội khác nhau: vai 

trò văn hóa (vai trò do văn hóa trao) vai trò do sự phân công xã hội (vai trò theo vị thế, 

địa vị); vai trò tự nhiên (theo vị thế tự nhiên)…Lý thuyết Vai trò mô hình hóa hành vi 

như các mẫu hành vi mà một người có thể tuân thủ, với sự phù hợp này dựa trên kỳ 

vọng của người khác.  
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Robert K. Merton (1968) đã dùng khái niệm tập hợp vai trò để nhận dạng nhiều 

vai trò đi cùng với một vị thế, địa vị xã hội. Merton sự tập hợp vai trò là “sự bổ sung 

của các mối quan hệ vai trò trong đó con người tham gia nhờ chiếm một địa vị xã hội 

cụ thể”. Điều này có nghĩa là mỗi vị thế mang trong mình một bộ vai trò bao gồm một 

tập hợp các vai trò được thực hiện liên quan đến các đối tác vai trò khác nhau. Do đó, 

các vai trò khác nhau liên quan đến việc chiếm một vị thế cụ thể khi kết hợp được gọi 

là bộ vai trò. 

Bên cạnh đó Merton lập luận một thành phần khác của lý thuyết Vai trò là mọi 

người chấp nhận vai trò của chính họ trong xã hội và chính xã hội không áp đặt họ. 

Hành vi vai trò trong cuộc sống, con người phải đối mặt với những vai trò xã hội khác 

nhau cùng một lúc trong những hoàn cảnh xã hội khác nhau do đó, có một số biến mất 

và một số mới phát triển. Hành vi của vai trò bị ảnh hưởng bởi các chuẩn mực xác định 

một hoàn cảnh xã hội. Kỳ vọng bên trong và bên ngoài được kết nối với một vai trò xã 

hội. Các biện pháp trừng phạt xã hội (trừng phạt và khen thưởng) được sử dụng để tác 

động đến hành vi của vai trò [172]. 

 Thuật ngữ “xung đột vai trò” đã được sử dụng theo nhiều nghĩa khác nhau. Nó có 

nhiều dạng khác nhau - va chạm vai trò, nhầm lẫn vai trò, không tương thích vai trò, 

chuẩn bị vai trò không đầy đủ hoặc thất bại trong việc thực hiện vai trò. Luận thuyết có 

hệ thống đầu tiên về xung đột vai trò được Robert Kahn và các cộng sự (1964) phân tích 

các cá nhân có công việc hoặc chức năng, (tức là vai trò) thường phụ thuộc vào sự trao 

đổi ổn định thông tin liên quan đến vai trò với những người khác. Theo Kahn, xung đột 

vai trò xảy ra dưới ba dạng: (1) xung đột giữa những người gửi xảy ra khi những mong 

đợi hoặc yêu cầu không tương thích được truyền đạt bởi hai hoặc nhiều thành viên của 

một nhóm vai trò; (2) xung đột giữa các bên gửi xảy ra khi các kỳ vọng hoặc yêu cầu 

không tương thích được truyền đạt bởi một thành viên duy nhất của một nhóm vai trò; 

(3) xung đột giữa các vai trò xảy ra khi các kỳ vọng hoặc yêu cầu không tương thích 

được truyền đạt bởi các thành viên thuộc các nhóm vai trò khác nhau.  

Lý thuyết Vai trò cho rằng, các cơ chế để đối phó với xung đột vai trò là có thể 

được xử lý thông qua hệ thống phân cấp nghĩa vụ. Các cá nhân, nhóm tương tác với 

nhau thường nhận ra rằng các nghĩa vụ nhất định được ưu tiên hơn những nghĩa vụ 
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khác. Các cá nhân, nhóm cũng có thể xử lý xung đột vai trò của họ thông qua việc 

nhóm lại với nhau để hỗ trợ lẫn nhau và hành động phối hợp. Bên cạnh đó, cá nhân 

cần có hình thức giảm sự phụ thuộc vào nhóm hoặc đối tác đóng vai trò hỗ trợ một 

trong những kỳ vọng. Các cá nhân đạt được điều này bằng cách rời khỏi nhóm, xác 

định lại giá trị của nó đối với họ hoặc bằng cách làm cho nó không liên quan đến tình 

huống xung đột.  

Một số quan điểm lý thuyết liên quan đến vai trò tổ chức 

Vai trò tổ chức được nhấn mạnh trong chuyên ngành Xã hội học về Tổ chức được 

khởi nguồn từ những nghiên cứu của K.Marx, Max Weber và E. Durkheim, khi nhìn 

nhận các loại hình tổ chức, trong đó có tổ chức phi chính phủ mô hình liên kết xã hội, 

vừa là kết quả vừa đáp ứng mục tiêu phát triển xã hội. Những nhà xã hội học đầu tiên 

xem xét tổ chức như “hình thức biểu hiện hợp lý của trật tự xã hội” thông qua mục tiêu 

hoạt động của tổ chức và cấu trúc phân công lao động trong tổ chức  [8, tr.155]. 

Tập trung vào nghiên cứu vai trò tổ chức Buschges, Lutke - Bornefeld cho rằng 

do sự phát triển của quy mô tổ chức sự đa dạng hóa các nhiệm vụ và phân hóa chức 

năng mà khuôn mẫu và yêu cầu về các hành động của tổ chức và cá nhân, còn được 

xem là vai trò lao động. Hai tác giả cho rằng việc định nghĩa và truyền đạt vai trò của 

tổ chức có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của tổ chức và sự tuân thủ của các thành 

viên tổ chức. Việc định nghĩa vai trò tổ chức biểu hiện qua nhiều tầng bậc và có tác 

động qua lại lẫn nhau:  

“ Định nghĩa về vai trò của tổ chức từ giác độ quản lý tổ chức và những đại diện 

hoặc đại lý cũng như toàn thể biên chế của tổ chức. 

Định nghĩa riêng về vai trò của tổ chức thông qua mỗi người với tư cách là cá 

nhân hành động theo những mục tiêu và lợi ích riêng. 

Định nghĩa về vai trò của tổ chức thông qua các đại lý, đại diện hay các cá nhân 

hành động của từng phạm vi môi trường của tổ chức (Các khách hàng, những người 

giao việc, công chúng, những người cung cấp, những người nhận hàng, những người 

đại diện tổ chức…) mà người giữ cương vị phải hòa nhập với họ thông qua những 

nhiệm vụ của mình”  [8, tr.161-163]. 
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Gunter Buschges (1996) cho rằng các quan điểm về phân loại là đặc biệt quan 

trọng quyết định các công cụ nhận thức về vai trò tổ chức. Ông cho rằng cần có những 

tiêu chuẩn phân loại tổ chức như: mục tiêu của tổ chức, thành quả hoạt động của tổ 

chức, chương trình của tổ chức;những tôn chỉ của tổ chức (Những quy tắc mà thành 

viên tổ chức phải tôn trọng…); các thành viên của tổ chức; công nghệ tổ chức; cấu trúc 

tổ chức; lãnh đạo tổ chức; người tài trợ tổ chức… [8, tr.106-107].Từ cách phân loại tổ 

chức, Gunter Buschges phân tích sự khác biệt trong nghiên cứu vai trò tổ chức với cách 

tiếp cận hệ thống khi sử dụng vai trò nghiên cứu hành vi cá nhân. Theo Gunter 

Buschges, tổ chức xã hội là hệ thống các vai trò dựa trên sự phân chia thứ bậc của bộ 

máy quản lý tổ chức [8, tr.154]. 

Phân tích vai trò tổ chức theo hai chuẩn mực “thành văn” và “bất thành văn”, 

Gunter Buschges cho rằng vai trò tổ chức không chỉ dựa trên quan niệm của cấp quản 

lý mà còn của những người tham gia hoạt động trong và ngoài tổ chức. Theo Gunter 

Buschges, vai trò tổ chức có sự phân cấp, phân chia nhỏ theo các bộ phận trong tổ chức 

cho đến các cá nhân và không ngừng tương tác với nhau. Tính hai mặt luôn biểu hiện 

trong việc thực hiện vai trò tổ chức đó là chuẩn mực được xác định về vai trò và hành 

vi mâu thuẫn trong việc thực hiện các vai trò vì vậy trong các tổ chức cần có các thiết 

chế kiểm soát và điều chỉnh vai trò của tổ chức.  

 Từ phân tích vai trò tổ chức, Gunter Buschges cho rằng hành động của những 

người thuộc tổ chức được định danh qua các khía cạnh:  

- Các chuẩn mực về vai trò sự mâu thuẫn và tính 2 mặt của vai trò tổ chức 

- Tính chất từng phần của vai trò, các vai trò bộ phận liên kết, tương hợp với nhau 

- Sự định nghĩa hiện thời của vai trò tổ chức 

- Sự sẵn sàng của cá nhân đang hành động tuân theo chuẩn mực về vai trò trong 

khi hành động và sự xác định tính đặc thù đối với vai trò tổ chức 

- Các thành tích của tổ chức phục vụ cho cá nhân hành động thực hiện vai trò 

- Các mục tiêu phấn đấu của cá nhân đang hành động thực hiện vai trò  

 Các phương tiện  và khả năng hành động của cá nhân thực hiện vai trò 

Như vậy, với vai trò là một bộ phận cấu thành của hệ thống cơ cấu xã hội, có một 

địa vị xã hội tương xứng trong hệ thống cơ cấu xã hội, chúng ta thấy rằng tổ chức phi 
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chính phủ ra đời để thực hiện những vai trò nhất định mà xã hội mong đợi như thực hiện 

các công việc mà nhà nước không thực hiện, tham gia dịch vụ công, phát triển cộng đồng, 

huy động nguồn lực xã hội... Khi mà các tổ chức phi chính phủ đáp ứng được những mong 

đợi mà xã hội kỳ vọng thì nó sẽ khẳng định được vị thế của nó, góp phần đảm bảo sự ổn 

định của hệ thống xã hội ấy. Ngược lại, khi tổ chức phi chính phủ không đáp ứng được 

những mong đợi mà xã hội kỳ vọng thì nó sẽ dẫn đến xung đột về vai trò và đương nhiên 

sẽ khó mà giữ nguyên được vị thế đang tồn tại.    

Vai trò của một tổ chức thường có hai mặt tích cực và tiêu cực, hoặc tích cực với 

cộng đồng này nhưng có thể là tiêu cực với cộng đồng khác, hoặc tích cực ở thời điểm 

này nhưng lại có thể là tiêu cực ở thời điểm lịch sử khác. Vì lẽ đó, khi xem xét vai trò 

của tổ chức phi chính phủ chúng ta cần đặt nó vào trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử 

nhất định.   

Vận dụng lý thuyết vai trò, luận án xác định vị thế các tổ chức VNGO từ sự tổng 

hợp các quy định pháp luật, giấy phép hoạt động, điều lệ tổ chức, kết hợp với các hoạt 

động đặc thù của VNGO và sự kỳ vọng của cộng động với các loại hình tổ chức này, 

xác định nghiên cứu 4 nhóm vai trò lớn của VNGO trong phát triển cộng đồng là: vai 

trò nghiên cứu triển khai dự án phát triển cộng đồng; vai trò đào tạo, tập huấn, truyền 

thông phổ biến kiến thức nâng cao năng lực cộng đồng; vai trò kết nối, hợp tác và huy 

động nguồn lực xã hội;  vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính 

sách. Các luận điểm lý thuyết này sẽ được vận dụng khi phân tích, giải thích rõ hơn về 

trong thực tiễn hoạt động phát triển cộng đồng tương ứng với vị thế, chức năng các tổ 

chức VNGO. 

2.2.2. Lý thuyết Chức năng cấu trúc 

Thuyết chức năng cơ cấu H. Spencer (1820 - 1903), E. Durkheim (1858 - 1917), 

T.Parsons (1902 - 1979) và sau này là Athony Giddenns. 

Quan điểm nổi bật của nhà xã hội học Anh H. Spencer là xem xét quá trình vận hành 

xã hội vĩ mô như một cơ thể sống mà ông gọi là siêu hữu cơ. Trong xã hội (siêu hữu cơ) 
này đã có sự tồn tại thống nhất giữa rất nhiều bộ phận cấu thành, tác động qua lại, chi phối 

lẫn nhau. Sự vận hành của chức năng các bộ phận/ tổ chức theo những cách thức hết sức 

phong phú và đa dạng thông qua cơ chế tự điều chỉnh, các tác nhân chủ quan, tác nhân 
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khách quan và tác nhân tự sinh, để vừa duy trì tốt vị trí, chức năng của mình vừa đảm bảo 

duy trì được sự vận hành chung của toàn bộ hệ thống và đảm bảo trật tự xã hội.  

Nhà xã hội học người Pháp E. Durkheim (1858 - 1917), dựa trên quan điểm tiếp cận 

chức năng luận của Spencer, cố gắng đưa ra lược đồ phân công lao động để giải thích 

những tác động của các thành tố xã hội và hoạt động xã hội của con người trong các mô 

hình chuyên môn hóa, duy trì chức năng xã hội đối với sự phát triển xã hội. Durkheim 

cũng nhấn mạnh tới vị trí các nhóm, tổ chức xã hội trong sự phân công lao động, hướng 

tới một cơ cấu trật tự xã hội ổn định. Chống lại các sai lệch xã hội (hiện tượng “anomie”) 

xã hội luôn phải điều chỉnh mối quan hệ vị thế, vai trò và chức năng định hướng cho hoạt 

động điều chỉnh ấy bằng các giá trị tích cực và tiến bộ.  

T. Parsons, trong tác phẩm nổi tiếng của mình là “cơ cấu của hành động xã hội” 
T.Parsons đã đưa ra sơ đồ lý thuyết về hành động xã hội trong hệ thống xã hội với cái 

tên viết tắt là AGIL theo bốn chữ cái của bốn tiểu hệ thống. Sơ đồ này của T. Parsons 

khắc phục những quan điểm cứng nhắc của thuyết chức năng – cơ cấu khi xem nhẹ sự 

vận hành xã hội trong các mối quan hệ, tương tác xã hội. Parsons nhấn mạnh khái niệm 

hành động xã hội khi cho rằng con người luôn hành động trong một hệ thống xã hội chứ 

không chỉ bị quy định máy móc của hệ thống xã hội với các chuẩn mực vị thế - vai trò.  

Theo Parson, bốn tiểu hệ thống, tương ứng với bốn loại nhu cầu, chức năng cơ 
bản của hệ thống xã hội và là biểu trưng cho những hành động xã hội cơ bản tương 
ứng với chính sự vận hành của mọi chủ thể xã hội:  

Một là: Thích ứng (Adaptation - ký hiệu là A) với môi trường tự nhiên - vật lý 

xung quanh; Hai là: Hướng đích (Goal attainment - G) tức là huy động các nguồn lực 

nhằm vào các mục đích đã xác định; Ba là: Liên kết (Integration - I) – tức là phối hợp 

các hoạt động, điều hoà giải quyết những khác biệt mâu thuẫn; Bốn là : Duy trì khuôn 

mẫu lặn (Latent pattern maintenance – L) tạo ra sự ổn định, trật tự, hoặc còn được hiểu 

như là sự duy trì cơ cấu, vị thế, vai trò của các bộ phận cấu thành trong một xã hội luôn 

luôn vận động và biến đổi.  

Theo Parson, tiểu hệ thống (A) có chức năng cung cấp các phương tiện, nguồn lực 

và năng lượng để thực hiện các mục đích xã hội đã xác định (tiểu hệ thống kinh tế).  

Tiểu hệ thống hướng đích (G) đóng vai trò xác định các mục tiêu và định hướng 

hành động cho hệ thống xã hội (Tiểu hệ thống chính trị với các tổ chức đảng phái và 
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các cơ quan chính quyền, các cơ quan quyền lực quản lý khác). 

Tiểu hệ thống liên kết (I) thực hiện chức năng liên kết các cá nhân, các nhóm, tổ 

chức, cộng đồng, kiểm soát xã hội thông qua giám sát, điều chỉnh, trừng phạt để hòa 

giải, xử lý mâu thuẫn, xung đột tạo nên ổn định, duy trì trật tự xã hội. (Tiểu hệ thống 

các cơ quan pháp luật và bộ máy an ninh xã hội). 

Tiểu hệ thống bảo tồn (L) thực hiện chức năng kích thích, động viên các cá nhân và 

nhóm xã hội duy trì chức năng quản lý và bảo trì các khuôn mẫu hành vi,văn hóa. (Tiểu 

hệ thống gồm gia đình, nhà trường, tổ chức văn hoá, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật). 

Athony Giddens, đại diện của thuyết Chức năng - cấu trúc đương đại, ông cho 

rằng vấn đề mấu chốt của chức năng - cấu trúc và phải giải quyết được 2 mặt  của quá 

trình cấu trúc hóa xã hội là cấu trúc xã hội và hành động xã hội. Theo Giddens, quá 

trình cấu trúc hóa chính là các tương tác xã hội, tác động phụ thuộc, chi phối lẫn nhau 

giữa các cá nhân, nhóm và tổ chức.  

Thuyết chức năng - cơ cấu cố gắng mô tả một lược đồ trong đó xác định rõ vị thế 

vai trò, chức năng của của các bộ phận cấu thành nên xã hội, các mối quan hệ, tương 
tác xã hội trong một hệ thống xã hội phức tạp mà cụ thể là các mối liên hệ về mặt chức 

năng của các thành tố tạo nên hệ thống đồng thời chỉ rõ sự vận hành xã hội trên cơ sở 

của hệ thống các hành động xã hội và tương tác xã hội.  

Vận dụng thuyết chức năng - cơ cấu, luận án cố gắng tiếp cận vai trò các tổ chức 

phi chính phủ từ chức năng của các tổ chức. Sự hình thành của các tổ chức với sứ mệnh 

phát triển cộng đồng và xã hội mang tính tất yếu trong sự phát triển của hệ thống xã 

hội nó được hiểu là phương tiện, công cụ để các nhóm xã hội thực hiện các hoạt động 

đáp ứng nhu cầu và đời sống (trong đó có cả nhu cầu của nhà nước). Việc thực hiện 

vai trò của các tổ chức VNGO luôn mang tính hai mặt có thể tích cực và có thể tiêu 

cực đối với cộng đồng, đồng thời những quan điểm về sự biến đổi chức năng trong các 
mô hình tương tác xã hội trong thực tế cũng có thể được vận dụng để làm rõ hơn những 

điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn của các tổ chức trong quá trình triển khai, 

thực hiện các dự án phát triển có sự tham gia của cộng đồng vì vậy luôn cần có sự điều 

chỉnh về mặt thể chế, chính sách, định hướng phát triển lành mạnh việc thực hiện vai 

trò tổ chức hướng đến các vấn đề lớn của thời đại như cách mạng công nghiệp 4.0 và 

xây dựng nền kinh tế tri thức. 
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2.2.3. Lý thuyết phát triển cộng đồng 

Về thuật ngữ phát triển cộng đồng, Liên Hợp Quốc cũng đã đưa ra một định 

nghĩa chung hết sức cô đúc, coi nó như là "một quá trình nơi các thành viên cộng đồng 

cùng nhau thực hiện hành động tập thể và tạo ra giải pháp cho các vấn đề chung". [1] . 

Những nhà khoa học vầ hoạt động thực tiễn về phát triển cộng đồng trên thế giới đã thành 

lập “Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Quốc tế”  gọi tắt là IACD.  IACD vào năm 2016 đã 

nêu quan điểm coi phát triển cộng đồng như là một nghề nghiệp dựa trên cả cơ sở lý thuyết, 

các phương pháp và thực hành thực tiễn. Hiệp hội Phát triển Cộng đồng Quốc tế còn tiếp 

tục đưa ra các quy định quốc tế về thực hành phát triển cộng đồng, đưa ra những chuẩn 

mực về giá trị và đạo đức cần  như: Cam kết về quyền và nghĩa vụ, đoàn kết, dân chủ, bình 

đẳng, công bằng trong môi trường cộng đồng và xã hội.  

Mục đích của hoạt động phát triển cộng đồng được IACD quy định khi làm việc 

với các cộng đồng, bao giờ cũng phải hướng tới việc tôn trọng dân chủ với sự tham gia 

của mọi thành viên, phát triển bền vững, gia tăng quyền lực, cơ hội kinh tế, bình đẳng và 

công bằng xã hội trong cộng đồng. 

Việc thực hành phát triển cộng đồng được thực hiện bởi những người trong cộng 

đồng là chính yếu, với các vị thế và vai trò khác nhau, bao gồm những người được gọi 

rõ ràng là nhân viên phát triển cộng đồng chuyên nghiệp cùng với các chuyên gia trong 

các ngành nghề khác từ công tác xã hội, giáo dục, y tế, công tác thanh niên, công tác 

môi trường, các chuyên gia về phát triển kinh tế địa phương, quy hoạch đô thị, kiến 

trúc, giao thông.  

Tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng cón có cả những nhân viên 

phát triển cộng đồng trong chính quyền địa phương, những công dân tình nguyện, 

những tổ chức phi chính phủ. Họ tích cực sử dụng các kỹ thuật phát triển cộng đồng 

trên cơ sở tự nguyện, hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng dựa trên sự công bằng, 

bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong phát triển 

Các lý thuyết phát triển cộng đồng bao giờ cũng nêu lên một nguyên lý chung 

cho rằng mục tiêu cuối cùng của phát triển cộng đồng là tạo ra sự chuyển biến xã hội 

trong đó tăng cường năng lực tổ chức, khả năng đoàn kết xã hội, hướng tới khả năng 

nâng cao tính cộng đồng. Trọng tâm của phát triển cộng đồng là con người (thành viên 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Community_development&usg=ALkJrhjWKZZFZaY7QGrUEg96j8wM5g_uDw#cite_note-unterm-1


51 

 

của cộng đồng) và phát triển con người vì con người. Điều này có nghĩa rằng, tăng 

trưởng kinh tế chỉ là một trong những khía cạnh của phát triển cộng đồng.  

Các nhà nghiên cứu về phát triển cộng đồng cũng cho rằng, những tiến bộ về 

vật chất tự thân nó không phải lúc nào cũng mang lại những sự phát triển khả năng của 

con người cũng như của chính cộng đồng. Bởi vậy phát triển cộng đồng phải là sự gắn 

kết giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường sống và nâng cao phúc lợi xã hội và công 

bằng xã hội.  

Để phát triển cộng đồng, theo những mục tiêu trên, các lý thuyết về phát triển 

cộng đồng cũng đưa ra những hướng tiếp cận cơ bản cho việc thực hành phát triển 

cộng đồng như sau : 

 Nguyên tắc về sự tham gia của cộng đồng. Có nhiều cách tiếp cận phát triển 

cộng đồng nhưng quan trọng nhất vẫn là đoàn kết, tập hợp sự tham gia của các thành 

viên trong cộng đồng vào chính việc  các đề án về phát triển cộng đồng. Nó tập trung 

vào việc tạo điều kiện để các thành viên của cộng đồng hiểu và đánh giá đúng về thực 

tiễn cộng đồng, tham gia, trao đổi thông tin và ý kiến nhằm nâng cao nhận thức về các 

vấn đề của cộng đồng, các dự án phát triển chung, nâng cao hiệu quả của mọi hoạt 

động cộng đồng và xã hội thông qua việc tự ra quyết định công việc của mình và của 

cộng đồng.  

 Xây dựng và phát triển năng lực cộng đồng: Tập trung vào việc giúp các cộng 

đồng có được khả năng thiết lập và đạt được các mục tiêu phát triển của riêng họ. Về 

phương diện này, phát triển cộng đồng liên quan đến việc thay đổi mối quan hệ giữa 

người với người, giữa người bình thường và người ở vị trí quyền lực trong cộng đồng, 

để mọi người có thể cùng tham gia vào các vấn đề thiết yếu trong cộng đồng, những vấn 

đề có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ở đây nguyên tắc cơ bản là, bất kỳ cộng đồng 

nào cũng có rất nhiều tiềm lực, kiến thức và kinh nghiệm, nếu được phát huy tốt và 

chuyển được thành những hành động tập thể thì nó sẽ tạo thành một nguồn vốn xã hội 

lớn để đạt được mục tiêu mong muốn của cộng đồng.  

 Phát triển kinh tế cộng đồng (CED) là một trong những nguyên tắc và hoạt 

động cơ bản của phát triển cộng đồng. tập trung vào "sự phát triển" của các cộng đồng. 

Phát triển kinh tế cộng đồng là nền tảng cơ bản cho phát triển cộng đồng. Điều này có 
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liên quan đến các chương trình kế hoạch, dự án phát triển kinh tế có sự tham gia của 

cộng đồng, liên quan đến các quy hoạch kinh tế, lao động nghề nghiệp, tiêu thụ sản 

phẩm. Các dự án phát triển kinh tế cộng đồng thường khuyến khích việc sử dụng các 

nguồn lực địa phương theo cách tăng cường kết quả kinh tế cùng với việc cải thiện các 

điều kiện xã hội.  

 Phát triển xã hội và hình thành vốn xã hội cộng đồng. Phát triển các nguồn lực 

xã hội dựa trên sự đoàn kết xã hội trong cộng đồng là một nguyên tắc hoạt động quan 

trọng cơ bản của lý thuyết phát triển cộng đồng. Nó tập trung vào duy trì sự ổn định về 

mặt xã hội trong cộng đồng, các mối quan hệ cộng đồng, gia đình, láng giềng. Ở đây 

những vấn đề về điều hòa các mặt lợi ích trong cộng đồng, an sinh xã hội, an ninh con 

người, xóa đói giảm nghèo, xây dựng công bằng xã hội tại cộng đồng là định hướng quan 

trọng nhất. Việc tập trung vào phát triển những lợi ích chung của cộng đồng xã hội gắn 

kết với những sự hợp tác hài hòa giữa lợi ích của các cá nhân và các nhóm sẽ tạo nên một 

nguồn sức mạnh, một nguồn vốn xã hội to lớn với chính cộng đồng. 

 Nâng cao không ngừng tri thức và văn hóa cộng đồng Phát triển đời sống văn 

hóa tinh thần là một trong những nhân tố quan trọng trong phát triển cộng đồng. Văn 

hóa cộng đồng là nhân tố quan trọng để gắn kết cộng đồng. Điều này có liên quan đến 

việc mở rộng giáo dục, nâng cao dân trí. Nâng cao việc cảm thu và sáng tạo văn hóa, 

đặc biệt là những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, như lễ hội văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, 

phong tục tập quán...Về phương diện này, các lý thuyết về phát triển cộng đồng thường 

nhấn mạnh tới việc phát triển cộng đồng bền vững gắn liền với việc phải có được một 

nền tảng văn hóa, nhận thức tương ứng với nó.  

 Phát triển cộng đồng bền vững  Phát triển bền vững là mục đích lâu dài của phát 

triển cộng đồng. Nó là sự phát triển năng động, cân đối và hài hòa giữa các mặt : tăng 

trưởng kinh tế bền vững, giữ vững và bảo về môi trường sống bền vững, thứ ba là nâng 

cao đời sông xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội trên nền tảng của sự công bằng xã hội.  

Các lý thuyết về phát triển cộng đồng cũng nói nhiều tới sự tham gia của những 

cá nhân và tổ chức bên ngoài cộng đồng vào công tác phát triển cộng đồng trong đó có 

các tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ. Các lý thuyết trên cũng nhấn mạnh tới vai 

trò của các nhân viên xã hội, các cán bộ phát triển cộng đồng trong việc thúc đẩy dân 
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chủ có sự tham gia của cộng đồng, phát triển bền vững, tăng cường trao quyền, tạo cơ 

hội kinh tế, bình đẳng và công bằng xã hội trong cộng đồng.  

Các cán bộ phát triển cộng đồng cũng cần có phương án giáo dục, nâng cao nhận 

thức của các cá nhân và nhóm người trong cộng đồng, giúp họ có các kỹ năng cần thiết 

để thực hiện thay đổi trong cộng đồng của họ.   

Vận dụng Lý thuyết về phát triển cộng đồng, luận án tiếp cận đánh giá vai trò 

VNGO tuân thủ những nguyên tắc chung nhất của phát triển cộng đồng trong đó có 

việc trao quyền, việc thực thi nguyên tắc về sự tham gia của cộng đồng, hiệu quả kinh 

tế xã hội của các chương trình, dự án. Lý thuyết về phát triển cộng đồng cũng định 

hướng quan trọng cho việc xây dựng các chỉ báo đo lường, đánh giá thực nghiệm trong 

toàn bộ đề tài nghiên cứu.  

2.2.4. Lý thuyết về vốn xã hội 

Trong những năm gần đây, lý thuyết vốn xã hội được sử dụng trong nghiên cứu 

xã hội học, kinh tế và nhiều khoa học xã hội liên quan, đã nhận được rất nhiều sự quan 

tâm của các nhà lý luận, nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tổ chức xã hội như 

một công cụ để đánh giá và hiểu mối quan hệ giữa mạng xã hội và hành động tập thể, 

đặc biệt trong những nghiên cứu về cộng động như nghiên cứu về các công ty thủy lợi 

chung ở Pakistan (Freeman, 1989), học sinh trung học bỏ học ở Hoa Kỳ (Coleman, 

2000), quan hệ cộng đồng ở Ý (Putnam, 1993) , các tổ chức nông dân ở Sri Lanka 

(Uphoff 2000), phát triển cộng đồng ở Kenya (Gugerty và Kremer 1999), tương tác thị 

trường chợ đen ở Nga (Rose 2000) và sự tham gia của người dân ở Mỹ (Putnam, 2000).  

Khái niệm vốn xã hội sơ khai được nhiều nhà khoa học định nghĩa theo nhiều 

cách hiểu và mục tiêu khác nhau, là sự khác biệt với vốn tài chính, vốn con người, xem 

xét các mối quan hệ, hợp tác, liên kết con người là một nguồn vốn quan trọng. Nhà 

nghiên cứu Tocqueville giải thích vốn xã hội mà người Mỹ có thể dễ dàng đến với 

nhau cho các mục đích dân sự và chính trị. L. J Hanifan (1916) đề cập và giải thích về 

đóng góp của trường học địa phương. John Seeley và những người khác đã coi những 

người thuộc tầng lớp thấp hơn là một nỗ lực để vươn lên các tầng lớp kinh tế cao hơn 

(câu lạc bộ, hiệp hội.). Jacobs vận dụng vốn xã hội để giải thích với các mối quan hệ 

xóm giềng. Max Weber giải thích bằng cách nhấn mạnh vào “lối sống” chung, được 
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coi là yếu tố không thể thiếu của các nhóm địa vị, trong quan niệm về động lực tinh 

thần về sức hút và quyền uy và là yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã 

hội trong đạo đức Tin lành. Theo Whiteley, khái niệm vốn xã hội được định nghĩa bởi 

sự sẵn sàng tin tưởng của mọi người đối với các thành viên trong gia đình, công dân 

của họ và nói chung là những người khác.  

Lý thuyết về vốn xã hội cho rằng để việc tích lũy vốn nhân lực được thực hiện 

một cách hiệu quả và thành công, sự tồn tại của các mạng lưới có sự tương tác mạnh 

mẽ và các kỹ năng giao tiếp lành mạnh là điều cần thiết. Việc trao đổi thông tin trong 

môi trường học thuật hay môi trường công nghiệp, chính trị là điều cần thiết. Mục đích 

chính của cách tiếp cận này là để xác định cấu trúc và chiều hướng của các quan hệ xã 

hội, các thiết chế xã hội và sự tương tác lẫn nhau giữa chúng, để phát triển các chiến 

lược thể chế dựa trên các quan hệ xã hội, phát triển vốn xã hội. 

Quan điểm của Bourdieu về vốn xã hội là đặc mối quan hệ vốn xã hội trong cấu 

trúc. Ông cho rằng mọi người không ngừng cạnh tranh với các cá nhân khác để duy trì 

vị trí của họ trong cấu trúc xã hội phân cấp và trong sự cạnh tranh ấy có 3 nguồn vốn 

quan trọng: vốn văn hóa, vốn xã hội phát triển; vốn kinh tế, vốn xã hội phát triển; vốn 

xã hội, phát triển vốn xã hội. Theo Bourdieu (1986), nghĩa vụ cá nhân và mạng lưới, một 

thành phần của vốn xã hội, là những yếu tố mạnh mẽ và liên tục trong các mối quan hệ 

lẫn nhau. Trong khuôn khổ này, vốn xã hội có thể được coi là yếu tố cơ bản giúp các cá 

nhân có thể huy động vốn kinh tế và văn hóa. Nghiên cứu về kết quả giáo dục của trẻ 

em thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, xác định vốn xã hội là sự hỗ trợ hữu ích khi cần 

thiết, cho thấy rằng vốn xã hội và văn hóa nằm trong sự mất cân bằng. Nó xác định vốn 

xã hội là mục đích thu được vốn kinh tế, đồng thời nó định nghĩa vốn xã hội là các nguồn 

lực cung cấp khả năng tiếp cận hàng hóa nhóm, phát triển vốn xã hội [140]. 

 Nhà nghiên cứu Coleman (1988) cho rằng, không giống như vốn vật chất và 

vốn con người, vốn xã hội bao gồm hệ thống quan hệ giữa các tác nhân, bộc lộ sự khác 

biệt giữa vốn vật chất, vốn xã hội và vốn con người. Trong khi hướng tới mục tiêu đạt 

được vốn con người, vốn xã hội được định nghĩa là các mặt phẳng của công việc xã 

hội mà cá nhân sử dụng để thực hiện lợi ích của mình. Đối với Coleman, vốn xã hội là 

sự tổng hòa giữa hai luồng trí tuệ, “nó chấp nhận nguyên tắc hành động có mục đích 
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hợp lý và cố gắng chỉ ra cách nguyên tắc đó, cùng với bối cảnh xã hội cụ thể, có thể 

giải thích không chỉ cho hành động của các cá nhân nói riêng. mà còn cho sự phát triển 

của tổ chức xã hội” [144].  

Putnam (1993), mở rộng khái niệm vốn xã hội định nghĩa vốn xã hội là “các 

đặc điểm của tổ chức xã hội như sự tin tưởng, chuẩn mực xã hội và mạng lưới cho 

phép các bên cùng hành động và tích cực để đạt được các mục tiêu chung” (Putnam, 

Năm 1993). Ông cho rằng vốn xã hội đặc biệt quan trọng trong các hành động tập thể. 

Nó đề cập đến khái niệm vốn xã hội là nền dân chủ hiệu quả và mục tiêu của nền kinh 

tế trong khi nó xác định khái niệm vốn xã hội là niềm tin, mạng lưới và các quy tắc tạo 

điều kiện hợp tác cùng có lợi. Putnam đã mở rộng khái niệm vốn xã hội ra ngoài cấp 

độ vi mô để cố gắng hiểu cách các cấu trúc cấp vĩ mô như chính phủ chịu ảnh hưởng 

tích cực của vốn xã hội ở cấp vi mô [178]. 

Như vậy, ở lý thuyết vốn xã hội ở cấp độ vi mô cho rằng các mức vốn xã hội 

cao hơn (lòng tin, giao tiếp, chuẩn mực chung...) thường được chia sẻ trong và giữa 

các cộng đồng sẽ ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của các cấu trúc cấp vĩ mô (ví dụ: 

địa phương, quản lý nhà nước và quốc gia). Điều ngược lại cũng đúng, mức vốn xã hội 

thấp ở cấp vi mô sẽ dẫn đến ít trách nhiệm giải trình hơn ở cấp vĩ mô.  

Một biến số quan trọng đối với vốn xã hội là mức độ tin tưởng giữa các thành 

viên trong mạng lưới xã hội. Hai hình thức tin tưởng tồn tại trong mạng xã hội: niềm 

tin chung, là sự tin tưởng giữa hai thành viên không quen biết của mạng xã hội và sự 

tin tưởng đặc biệt được chia sẻ giữa bạn bè, người thân và những người khác đã biết 

về nhau. Lòng tin là chất keo kết dính môi trường chuẩn mực của các nhóm có vốn xã 

hội lại với nhau, đảm bảo rằng hành vi hợp tác của bạn sẽ được người khác đáp lại và 

không bị lợi dụng bởi những người tự do bên ngoài. Mức độ tin cậy quyết định mức 

độ hợp tác có thể diễn ra giữa hai người. Do đó, bất kỳ phép đo nào về vốn xã hội cũng 

nên đo lường lòng tin giữa các cấp độ khác nhau của các mạng lưới, quan hệ xã hội. 

Vốn xã hội bao hàm toàn bộ con người, mạng lưới, niềm tin và chuẩn mực. Khi 

chúng ta xem xét vốn xã hội ở góc độ phát triển kinh tế và xã hội, những xã hội sử 

dụng nó một cách hiệu quả, thì nó sẽ phát triển hơn ở cấp độ kinh tế và xã hội so với 

những xã hội không sử dụng nó một cách hiệu quả, phát triển vốn xã hội. Các giá trị 
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xã hội như giá trị cộng đồng, cuộc sống và tổ chức lao động, quan hệ láng giềng, dân 

chủ và quản trị, hành động tập thể, được coi là mối quan hệ lành mạnh hơn ở những 

vùng có vốn xã hội cao dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, mạng xã hội, có đi có lại và sự 

tham gia, phát triển vốn xã hội. 

Vận dụng lý thuyết vốn xã hội, luận án cố gắng tiếp cận vai trò các tổ chức phi 

chính phủ như nguồn vốn xã hội quan trọng đối với phát triển cộng đồng trên cả phương 

diện vĩ mô và vi mô. Ở góc độ vi mô, các tổ chức tạo ra sự liên kết với cộng đồng, các 

đối tác, tạo dựng niềm tin, chuẩn mực và phát triển cộng đồng thông qua các chương 

trình, dự án đem lại hiệu quả chung. Ở góc độ vĩ mô, trong mối quen hệ với nhà nước, 

cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chinh sách để khai thác, nâng cao vai trò các tổ chức 

VNGO như một nguồn vốn xã hội quan trọng, thúc đẩy sự phát triển nguồn vốn này 

một cách lành mạnh phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội. 

2.3. CÁC QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT NHÀ 

NƯỚC LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGO TRONG PTCĐ  

Cho đến nay, thực hiện chủ trương và chính sách của Nhà nước ta về mở rộng quan 

hệ đối ngoại theo hướng đa dạng hoá và đa phương hoá, để tạo điều kiện cho các hoạt 

động của các NGO nước ngoài tại Việt Nam cũng như các tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam được tiến hành có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, kể từ năm 

1996, Nhà nước ta đã ban hành những văn bản quy phạm pháp luật liên quan các lĩnh 

vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ sau:  

Về các hoạt động chung và hoạt động quản lý nhà nước 

+ Quyết định số 340/TTg ngày 24/05/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam. 

+ Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Uỷ ban Công tác về các tổ chức PCPNN. 

+ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 05 năm 2007 Về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Quy định về thành lập và chính sách ưu đãi đố 

với các tổ chức Khoa học và công nghệ 

+ Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ  về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 
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2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học 

công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của 

Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

+ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ 

+ Quyết định 20/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ 

Quy định về hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 

Về các hoạt động nhận viện trợ:  

+ Thông tư số 22/1999/TT-BTC ngày 26/02/1999 của Bộ Tài chính về quản lý 

viện trợ không hoàn lại. 

+ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN. 

+ Thông tư số 04/2001/TT-BKH này 05/06/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn thục hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài. 

+ Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24/08/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế 

độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại. 

+ Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg ngày 17/04/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chấn 

chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN. 

+ Thông tư số 02/2000/TT-BTC ngày 05/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức trong 

nước mua hàng bằng tiền viện trợ nhân đạo của nước ngoài. 

+ Ngày 27/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra Quyết định số 286/2006/QĐ-

TTg về việc ban hành “Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ 

nước ngoài giai đoạn 2006-2010” nhằm tăng cường huy động, khai thác và nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần 

phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo ở Việt Nam 
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Về tài chính và thuế:  

+ Thông tư 37/2019/TT-BTC ngày 25 tháng 06 năm 2019 của Bộ Tài chính về 

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 

Về cơ bản, có thể thấy chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước VNGO có nhiều 

thay đổi kể từ sau Đổi mới, đặc biệt là sau Hiến pháp 1992. Hiến pháp năm 1992 đã có 

những quy định theo hướng mở rộng các quyền con người, đặc biệt là các quyền dân 

sự, chính trị. Để thực hiện các quy định về quyền con người trong Hiến pháp năm 1992, 

một số văn bản pháp luật đã được Chính phủ ban hành, trong đó bao gồm các văn bản 

về các VNGO. Nghị định 35/NĐ-HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ là văn kiện có ý nghĩa 

rất quan trọng. Với quy định “Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần 

kinh tế được thành lập các đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trực 

thuộc” (Điều 4), Nghị định này đã tạo ra bước ngoặt cho việc thành lập và hoạt động 

của các VNGO. Tiếp theo đó,  Luật về KH&CN  được Quốc hội thông qua năm 2000 

tiếp tục tạo thuận lợi cho sự phát triển của các VNGO, vì họ được đăng ký là các tổ 

chức khoa học và công nghệ trong khuôn khổ của VUSTA. 

Bên cạnh những văn bản pháp luật đã nêu trên, vấn đề quản lý nhà nước về VNGO 

còn được đề cập trong một số văn bản pháp luật khác của Việt Nam kể từ sau 1992. Ví 

dụ, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo từ năm 2002 và năm 

2007 lần đầu tiên đã đề cập đến vai trò của các VNGO, cho rằng đây là những bộ phận 

không thể tách rời của các nhân tố trong kế hoạch phát triển đất nước. Hay Chiến lược 

phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2010 đã bắt đầu khuyến 

khích sự tham dự của người dân trong mọi mặt đời sống kinh tế chính trị và xã hội với 

khẩu hiệu: "Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra", từ đó tạo các cơ hội thực tế 

cho các VNGO và tổ chức xã hội khác tham gia cung cấp dịch vụ công. Một loạt nghị 

định đã cụ thể hoá cơ hội này, cụ thể như Nghị định 79/2003/NĐ-CP ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ, Nghị định 88/2003/NĐ-CP, Nghị định 177/2004/NĐ-CP, Nghị 

định số 53/2006/NĐ-CP, Nghị định 148/2007/NĐ-CP… Bên cạnh đó, Nhà nước bước 

đầu đã hỗ trợ kinh phí cho các hội hoạt động có nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà 
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nước (Quyết định 21/2003/QĐ-TTg) và quy định cơ chế cho phép các hội nhận tài 

trợ của các INGOs (Quyết định 64/2001/QĐ-TTg) và ban hành cơ chế tạo điều kiện 

cho hội tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội. 

Từ những phân tích ở trên, có thể thấy sự phát triển liên tục của khung pháp luật 

về quản lý nhà nước NGO ở Việt Nam từ khi giành độc lập đến nay. Tuy nhiên, điều 

đó không có nghĩa là hệ thống pháp luật hiện hành của nước ta trong lĩnh vực này đã 

hoàn thiện. Trên thực tế, cả việc đăng ký và tổ chức hoạt động NGO ở Việt Nam hiện 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó cơ bản là sự bất cập trong 

hoạt động quản lý nhà nước.  

2.4. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGO THUỘC LIÊN HIỆP CÁC 

HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập năm 

1983 theo Quyết định số 121 BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính 

phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. VUSTA có các chức năng: 

1.Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở 

trong và ngoài nước; điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên. 

2. Làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối 

với đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội 

ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam” (Báo cáo Vusta 2019) 

Về cơ cấu tổ chức, Vusta có các hội thành viên bao gồm các Hội ngành toàn quốc 

và Liên hiệp Hội địa phương tuân thủ theo Điều lệ chung của Vusta và các tổ chức 

KHCN trực thuộc thành lập theo Nghị định 08 

Tính đến 2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA) quản 

lý 487 Tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập (tổ chức phi chính phủ) được 

thành lập theo Luật KH&CN, trụ sở được đóng tại các tỉnh thành trên cả nước nhưng 

chủ yếu là Hà Nội, sau đó là thành phố Hồ Chí Minh. (Báo cáo VUSTA, 2019). 

 Là các tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, 

song cũng là môi trường tốt để tập hợp lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ tham 
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gia. Theo số liệu thống kế gần đây bình quân mỗi tổ chức có gần 20 người mà đa số là 

những người được đào tạo, có trình độ chuyên môn, trong đó khoảng 10-12 cán bộ làm 

việc chính nhiệm, và 8-10 cán bộ làm việc kiêm nhiệm. Phần lớn các tổ chức đi theo 

hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học cho các hoạt động của đơn vị hoặc 

nghiên cứu tập trung vào các nhiệm vụ không đòi hỏi đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, 

như: khoa học xã hội, tâm lý-giáo dục, các vấn đề giới, trẻ em, xã hội, các chính sách 

cho quyền con người, hoặc các vấn đề bức thiết với người dân như lâm-nông- ngư 

nghiệp, trong đó có một số tổ chức KH&CN rất mạnh trong nghiên cứu về môi trường, 

thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, y - xã hội học…Bên cạnh đó một số 

tổ chức mạnh dạn nghiên sâu về các lĩnh vực đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn như công nghệ 

thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học. Rất nhiều các dự án, mô hình trong 

lĩnh vực nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, bảo tồn và khai thác tài nguyên nước, tài nguyên biển, bảo tồn đa 

dạng sinh học được triển khai nhân rộng rất hiệu quả. 

Với đặc điểm là các tổ chức tự chủ kinh phí hoạt động vì vậy huy động kinh phí 

để duy trì hoạt động của đơn vị là yếu tố rất quan trọng. Các tổ chức VNGO thuộc 

VUSTA huy động kinh phí từ rất nhiều nguồn khác nhau: từ hợp tác quốc tế thông qua 

các khoản viện trợ phi chính phủ, viện trợ ODA, từ ngân sách nhà nước thông qua các 

đề tài, dự án đấu thầu được, các hợp đồng từ doanh nghiệp, bán các sản phẩm, kinh phí 

ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân… 

 Một số về kết quả hoạt động của các tổ chức trực thuộc VUSTA trong giai đoạn 

2016-2017 và 6 tháng đầu năm 2018: 

- Huy động được khoảng 1.230 tỷ đồng (Trong đó được phê duyệt tiếp nhận 213 

dự án viện trợ phi chính phủ, 11 dự án ODA với tổng kinh phí là 32.802.037 USD); 

trong đó:  

Năm 2016: Có 40 tổ chức đã tiếp nhận 99 dự án, bao gồm cả các dự án được bổ 

sung kinh phí, với tổng kinh phí 11.302.037 USD.  

Năm 2017: VUSTA đã phê duyệt cho 82 dự án viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài với tổng kinh phí gần 7.400.000 USD; 4 dự án viện trợ ODA với tổng kinh phí 
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gần 3.000.000 USD và từ chối phê duyệt 8 dự án do không đủ điều kiện trong quá trình 

thẩm định. 

Năm 2018: Tính đến thời điểm ngày 20/7/2018, VUSTA đã phê duyệt cho 39 
dự án với tổng kinh phí gần trên 5.100.000 USD, trong đó có 32 dự án phê duyệt mới, 
6 dự án gia hạn thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí, 01 dự án chỉ phê duyệt 
gia hạn thời gian thực hiện dự án. Về dự án ODA: Tính đến thời điểm hiện nay, 
VUSTAđã phê duyệt 7 dự án với tổng kinh phí lên đến hơn 6.000.000 USD, cho 7 tổ 
chức khoa học và công nghệ trực thuộc. 

- Nộp 53 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách, trong đó có khoảng 30 tổ chức đóng 
thuế từ 100tr/năm trở lên, cá biệt có một số tổ chức nộp thuế trên 1 tỷ/năm1 

- Đăng 1.117 bài trên tạp chí trong nước; 145 bài trên tạp chí quốc tế; 
- Cấp 2.417 chứng nhận chất lượng, cung cấp trên 100 hợp đồng tư vấn về lĩnh 

vực tiêu chuẩn và ISO; 
- Triển khai 301 mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng; 
- Triển khai 158 mô hình ứng phó BĐKH có sự tham gia của người dân; 
- Xây dựng 53 mô hình bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên nước; 
- Thực hiện 413 hoạt động bảo tồn động vật; 151 hoạt động bảo tồn thực vật; 

Xây dựng và vận hành 40 mô hình bảo tồn đa dạng sinh học; 32 chiến dịch truyền 
thông về bảo tồn ĐDSH; 

- Xây dựng 35 mô hình về năng lượng sạch (điện mặt trời, điện gió…) 
- Tổ chức dạy nghề cho 12.863 thanh niên; 
- Tổ chức đào tạo về các kỹ năng mềm cho 16.005 trẻ em; 
- Xây dựng 561 mô hình phát triển cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm 

an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững… 

- Tập huấn cho 22.458 người dân hoặc cán bộ kỹ thuật; 
- Tổ chức thăm, khám cho 166.855 lượt người và can thiệp 34.879 lượt bệnh nhân; 

                                                           
1 Viện AMDI đã đóng thuế năm 2016 là 2.369 tr, năm 2017 là 3.485 tr và 6 tháng đầu năm là 1.354 
tr. Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh đóng 1.044 tr thuế năm 2016; Trung tâm 
phát triển Nông thôn bền vững đóng thuế 1.287 tr năm 2016 và 1.303 tr năm 2017; Viện nghiên cứu 
Y-Xã hội học đóng thuế năm 2016 là 1.342 tr đồng, Trung tâm SCDI nộp thuế năm 2017 là 1.150 tr 



62 

 

- Tư vấn, can thiệp cho gần 16.935 phụ nữ, người yếu thế; Tổ chức hơn 406 lớp 
tập huấn nâng cao kỹ năng, 251 đợt truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng nói 
chung liên quan đến bình đẳng giới, bình đẳng cho nhóm người yếu thế; 

- Tham gia góp ý 63 dự thảo luật, 64 dự thảo nghị định và 128 dự thảo thông tư 
và đề xuất nhiều sáng kiến chính sách để các cơ quan quản lý xem xét… 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2: 
Chương 2 được tập trung làm rõ những cơ sở khoa học cơ bản cho việc nghiên cứu 

của luận án, bao gồm việc giải thích rõ các khái niệm chính, một số lý thuyết cơ bản 
được sử dụng và phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu. 

Có bốn lý thuyết được xem như là nền tảng cho việc nghiên cứu của luận án. Lý 
thuyết Vai trò sẽ là cơ sở phân tích, xác định rõ vai trò của các NGO trong các hoạt 
động phát triển cộng đồng trong hoạt động thực tiễn. 

Lý thuyết chức năng cấu trúc cho phép người nghiên cứu có thể định vị được chỗ đứng 
của các NGO trong cơ cấu chung của xã hội và với vị trí đó các tổ chức này sẽ phải thực 
hiện những chức năng và nhiệm vụ gì trong sự PTCĐ. Thuyết chức năng cơ cấu cũng đòi 
hỏi người nghiên cứu phải phân tích những hoạt động của các NGO trong cơ cấu xã 
hội ở trạng thái chuyển động tương tác không ngừng trong một quá trình thích ứng, 
hướng đích, liên kết và duy trì các khuôn mẫu hướng tới sự phát triển chung. 

Lý thuyết về phát triển cộng đồng buộc người nghiên cứu phải tuân thủ những 
nguyên tắc chung nhất của phát triển cộng đồng trong đó có việc trao quyền, việc thực 
thi nguyên tắc về sự tham gia của cộng đồng hướng tới những mục tiêu phát triển kinh 
tế, bảo về môi trường và công bằng xã hội.  

Lý thuyết về vốn xã hội cho phép luận án xem xét vai trò VNGO là nguồn vốn xã 
hội quan trọng, tạo ra sự liên kết với cộng đồng và các hoạt động phát triển cộng đồng 
lành mạnh, tích cực. Khi xem xét VNGO là nguồn vốn xã hội quan trọng thì những 
nghiên cứu về giải pháp hướng đến tạo hành lang cơ chế, chính sách, khai thác, phát 
huy vai trò nguồn vốn này là đặc biệt quan trọng 

Chương 2 cũng tổng kết quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, 
những thuận lợi, khó khăn, rào cản về pháp lý từ đó định hướng cho việc nghiên cứu 
thực trạng và giải pháp phát huy vai trò các VNGO trong PTCĐ. Đồng thời cũng đưa 
ra một số hoạt động cơ bản của các VNGO thuộc VUSTA trong những năm gần đây. 
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CHƯƠNG 3 
THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT 

NAM TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

3.1. ĐẶC ĐIỂM VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN TỔ 

CHỨC CỦA CÁC VNGO THUỘC LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM 

3.1.1. Loại hình, thời gian thành lập, lĩnh vực, phạm vi, cơ cấu tổ chức 

Theo báo cáo chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên 

hiệp Hội Việt Nam), tính đến năm 2019 có tổng số 533 Tổ chức khoa học và công nghệ 

phi chính phủ đã được thành lập và hoạt động theo theo Nghị định 08/ NĐ-CP (Trước 

năm 2014 là Nghị định 81/NĐ-CP) của Chính phủ và theo Điều lệ, Quy chế của Liên 

hiệp Hội Việt Nam. Cũng theo nguồn số liệu trên thì trong số 533 tổ chức thì hiện nay 

có 487 tổ chức vẫn đang hoạt động hợp pháp và còn lại 46 tổ chức hiện đã có quyết 

định giải thể hoặc đình chỉ hoạt động. 

                                                                                Đơn vị:số lượng và  % tổ chức

  

Biểu đồ 3.1: Phân bố tổ chức theo năm thành lập  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý số liệu báo cáo của VUSTA năm 2019 

Về thời gian thành lập các VNGO tại Liện hiệp Hội Việt Nam, theo số liệu 

thống kê biểu đồ 3.1 thì trong tổng số 487 tổ chức hiện đang hoạt động thì có 38 tổ 

chức thành lập trước năm 2000 (chiếm 7,8%), 169 tổ chức thành lập từ năm 2000 đến 

2010 (chiếm 34,7%) và 280 tổ chức thành lập từ 2010 đến nay (chiếm 57,5%). Như 

vậy số liệu thống kê cho thấy mặc dù VUSTA mặc dù thành lập từ năm 1983, tuy nhiên 

trong 17 năm đầu hoạt động số lượng các VNGO trực thuộc được thành lập còn khá 

hạn chế (38 tổ chức), trong khi đó 10 năm gần đây số lượng tổ chức được thành lập 

tăng nhanh (280 tổ chức).  
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Về mẫu khảo sát, số liệu thống kê 112 các VNGO trong mẫu cũng không có sự 

chênh lệnh nhiều về thời gian thành lập các tổ chức so với thống kê tổng thể. Theo kết 

quả khảo sát biểu đồ 3.2, phần lớn các tổ chức được thành lập trong thời gian gần đây, 

đặc biệt có tới 42,3% số tổ chức được thành lập trong 5 năm gần đây (tính đến hết năm 

2018), 29,7%  tổ chức được thành lập trong 10 năm gần đây và chỉ có 27,9% tổ chức 

đã thành lập trên 10 năm (trước năm 2008).  
                                                                                               Đơn vị tính: % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.2: Năm thành lập của tổ chức 

              Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Về lĩnh vực hoạt động, kết quả mẫu phiếu thống kê cho thấy có tới 97,3% tổ 

chức đăng ký tên gọi phù hợp với lĩnh vực hoạt động liên ngành, đa ngành và ứng 

dụng. Chỉ có 2,7% tổ chức đăng ký tên gọi theo ngành khoa học cơ bản. Việc đăng ký 

tên gọi cho thấy sự khác biệt khá lớn về lĩnh vực, phạm vi hoạt động của tổ chức các 

VNGO so với các tổ chức ở khu vực công lập.  

                                                                                        Đơn vị tính: % tổ chức 

 

             Biểu đồ 3.3: Loại hình hoạt động của tổ chức  

              Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Đối với lĩnh vực hoạt động của tổ chức, theo tên gọi và chức năng nhiệm vụ của 

tổ chức đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, theo số liệu bảng 3.1, tỷ lệ phân bố khá 
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dàn trải và không có sự chênh lệch quá lớn giữa các giữa các lĩnh vực hoạt động. Lĩnh 

vực có nhiều tổ chức đăng ký hoạt động nhất đó là bảo vệ môi trường, ứng phó biến 

đổi khí hậu, chiếm 23,4% các tổ chức. Tiếp theo các lĩnh vực có tỷ lệ trên 10% các tổ 

chức đăng ký hoạt động lần lượt là: Giáo dục, đào tạo, truyền thông (18,0%); Khoa 

học công nghệ, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ (14,4%); Phát triển kinh tế cộng đồng, 

mô hình sinh kế, xóa đói giảm nghèo (13,5%); Văn hóa, xã hội, con người (9,9%). Có 

3 lĩnh vực dưới 10% tổ chức đăng ký hoạt động gồm: Y tế, chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng (8,1%); Tư vấn pháp luật, xây dựng thể chế (7,2%); Phát triển nông nghiệp, nông 

thôn (5,4%). 

       Bảng 3.1: Tương quan lĩnh vực hoạt động và thời gian thành lập  

                                                                                               Đơn vị tính: % tổ chức 

Lĩnh vực hoạt động 
Thời gian thành lập tổ chức 

Chung 
< 5 năm Từ 5 – 10 năm > 10 năm 

Bảo vệ môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu 

27,3 12,9 27,7 23,4 

Giáo dục, đào tạo, truyền thông 18,2 29,0 10,6 18,0 

Phát triển kinh tế, cộng đồng, sinh 
kế, xóa đói giảm nghèo 

12,1 12,9 14,9 13,5 

Khoa học công nghệ, kỹ thuật 15,2 19,4 10,6 14,4 

Văn hóa, xã hội, con người 6,1 6,5 14,9 9,9 

Y tế, chăm sóc sức khỏe  9,1 6,5 8,5 8,1 

Tư vấn pháp luật, thể chế 9,1 9,7 4,3 7,2 

Phát triển nông nghiệp, nông thôn  3,0 3,2 8,5 5,4 

(P < 0.05) 

              Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Tìm hiểu về việc có hay không bộ phận ngôn luận/truyền thông trực thuộc tổ 

chức, một trong những đặc điểm quan trọng của tổ chức khoa học và công nghệ, theo 

số liệu thống kê bảng 3.2, có hơn ½ các tổ chức hiện nay vẫn chưa có cơ quan ngôn 

luận, truyền thông (52,3%). Trong số 48,7% tổ chức còn lại có bộ phận ngôn luận, 

truyền thông thì loại hình chủ yếu là có trang tin điện tử tổng hợp hoặc nội bộ (39,6%) 

trong khi số tổ chức có tạp chí và bản tin là khá hạn chế (6,3% tổ chức có tạp chí và 

1,8% tổ chức có bản tin).   
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Như vậy, các số liệu thống kê cho thấy các VNGO hoạt động trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ hiện nay là khá nhiều, có cơ sở pháp lý rõ ràng, đa dạng về loại 

hình chuyên môn, mối quan tâm của tổ chức đối với phát triển cộng đồng, gắn liền hoạt 

động của tổ chức với hệ thống quản lý của Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ 

khác nhau. Một số tổ chức đã có cơ cấu tổ chức hoạt động khá chuyên nghiệp và bài 

bản như có có tạp chí và trang tin điện tử tổng hợp phục vụ việc đăng tải nghiên cứu 

và thông tin về hoạt động của tổ chức đến với cộng đồng. 

3.1.2. Đội ngũ cán bộ, nhân lực của tổ chức 

Theo kết quả mẫu thống kê tổ chức, về quy mô đội ngũ cán bộ, nhân lực làm 

việc trong các VNGO hiện nay là khá đông đảo, không hề thua kém các tổ chức cùng 

cấp ở khu vực công lập. Theo số liệu thống kê 112 tổ chức thì trung bình mỗi tổ chức 

có 17,22 người (độ lệch chuẩn là 14,11 người). Số trung vị cán bộ là 12 người và số 

tập trung đông nhất (mode) là 10 người. Như vậy có thể thấy sự chênh lệch về tổng số 

nhân sự đang làm việc trong tổ chức là khá lớn (độ lệch chuẩn cao). Có tổ chức có quá 

nhiều và có tổ chức có quá ít nhân sự đang làm việc (Tổ chức ít nhân sự nhất là 1 người 

và tổ chức nhiều nhân sự nhất là 67 người). 

Đơn vị tính: % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.4: Tổng số nhân lực đang làm việc tại tổ chức  

              Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Một số ít tổ chức hoạt động ở quy mô nhỏ với 9,2 % tổ chức có số nhân lực từ 

1 đến 5 người và 32,1% tổ chức có nhân lực từ 6 đến 10 người. Trong khi đó phần 

đông các tổ chức có tổng số nhân lực từ mức độ trung bình đến đông đảo với 31,2% 

có tổng số nhân lực từ 10 đến 20 người, 27,5% có tổng số nhân lực trên 21 người. 

Riêng tỷ lệ trên 30 cán bộ chiếm tới 17,4%. (Biểu đồ 3.4).  
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Một trong những đặc điểm thể hiện sự khác biệt trong cơ cấu nhân sự, lao động 

giữa tổ chức thuộc nhà nước và các VNGO là chế độ làm việc chính nhiệm và kiêm 

nhiệm. Số liệu thống kê từ 112 tổ chức cho thấy trung bình một tổ chức có 10,31 cán 

bộ làm việc chính nhiệm (độ lệch chuẩn là 10,07) và 7,6 cán bộ làm việc kiêm nhiệm 

(độ lệch chuẩn 7,13). Theo số trung vị thì có 50% tổ chức có 6 cán bộ làm việc chính 

nhiệm và 3 cán bộ làm việc kiêm nhiệm. Số liệu thống kê cùng cho thấy độ lệch chuẩn 

khá lớn khi tính số trung bình cán bộ chính nhiệm và kiêm nhiệm với khoảng cách từ 

1 đến 67 cán bộ chính nhiệm và 0 đến 42 cán bộ kiêm nhiệm. Sự phân bố khoảng cách 

giữa các tổ chức có ít đến nhiều cán bộ kiêm nhiệm phản ánh đúng thực tế mô hình 

VNGO khác biệt so với tổ chức cùng cấp ở khu vực công lập.   

            Bảng 3.2: Tỷ lệ cán bộ chính nhiệm; có hợp đồng; có bảo hiểm xã hội  

trên tổng số cán bộ đang làm việc tại tổ chức  

Đơn vị tính: % tổ chức 

Tỷ lệ 
Tỷ lệ chính nhiệm 

/tổng số cán bộ 

Tỷ lệ có hợp 

đồng/tổng số cán bộ 

Tỷ lệ có bảo hiểm xã 

hội/tổng số cán bộ 

0% (không có) 0,0 5,7 37,1 

Dưới 25% 7,0 10,3 12,9 

Từ 25% - dưới 50% 27,0 14,9 8,1 

Từ 50% - dưới 75% 29,0 18,4 6,5 

Từ 75% - 100% 37,0 50,6 35,5 

Tổng 100,0 100,0 100,0 

            Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Từ chính sách và các quy định tương đối “cởi mở” của nhà nước, theo số liệu 

bảng 3.2 cho thấy tỷ lệ khá cao các cán bộ thuộc khu vực nhà nước đang làm việc kiêm 

nhiệm tại các tổ chức phi chính phủ hiện nay. Không có tổ chức phi chính phủ nào 

không có cán bộ kiêm nhiệm (tức 100% cán bộ là chính nhiệm). Trong khi đó có tới 

37,0% tổ chức có tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm từ 75% đến 100%, 29,0% tổ chức có tỷ lệ 

cán bộ kiêm nhiệm từ 50% đến 75%, 27,0% có tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm từ 25% đến 

50%. Chỉ có rất ít tổ chức (7,0%) có tỷ lệ cán bộ kiêm nhiệm dưới 25%.  
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 Mặc dù 100% các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ đều có cán bộ 

làm việc kiêm nhiệm, tuy nhiên theo kết quả bảng 3.2, có 94,3% tổ chức đều có ký hợp 

đồng làm việc với một số cán bộ làm việc trong tổ chức (bao gồm cả chính nhiệm và 

kiêm nhiệm). Có 50,6% tổ chức ký hợp đồng với tỷ lệ cán bộ khá cao trong tổ chức, 

từ 75%-100% cán bộ làm việc trong tổ chức và 18,4% tổ chức ký hợp đồng với tỷ lệ 

cán bộ từ 50 % - 75%  cán bộ làm việc trong tổ chức. Tỷ lệ các tổ chức ký hợp đồng 

với cán bộ dưới 50% cán bộ làm việc trong tổ chức chiếm 25,2%.  

So với chỉ báo về hợp đồng làm việc thì chỉ báo về việc thực hiện chế độ bảo 

hiểm xã hội (sự ràng buộc rõ ràng về pháp lý giữa người quản lý và người lao động) 

đối với cán bộ trong tổ chức thấp hơn nhiều lần. Chỉ có 62,9% tổ chức có thực hiện 

chế độ bảo hiểm xã hội với cán bộ và cao nhất là 35,5% tổ chức có thực hiện chế độ 

bảo hiểm xã hội cho 75% đến 100% cán bộ trong tổ chức, trong khi đó có tới 37,1% 

các tổ chức không có chế độ bảo hiểm cho cán bộ. Như vậy có thể thấy về cơ cấu lao 

động và chế độ quản lý nhân sự của các VNGO tương đối linh hoạt và lỏng lẻo do mô 

hình đặc thù, đặc biệt khi đã sử dụng cán bộ kiêm nhiệm hay làm việc theo hợp đồng 

dự án thì họ không nhất thiết phải thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ 

một cách chuẩn chỉ như khu vực công lập. 

     Đơn vị:  % người trả lời 

 

                                                                                               (p < 0,001) 

Biểu đồ 3.5: Tương quan vị trí công tác và độ tuổi  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Số liệu điều tra cũng cho thấy có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa tuổi cán bộ và sự 

tham gia làm việc kiêm nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ. 

Theo số liệu biểu đồ 3.5, có tới 76,3% nhóm cán bộ trên 60 tuổi đang làm việc kiêm 
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nhiệm tại loại hình các tổ chức này, trong khi ở nhóm cán bộ dưới 30 tuổi và 30 đến 

45 tuổi thì tỷ lệ này thấp hơn (39,7% và 36,5%). Điều này có thể giải thích mô hình 

các VNGO không bị chi phối nhiều bởi Bộ Luật lao động, Luật Công chức, Viên chức 

trong việc tuổi công tác, tuổi hưu của cán bộ. Đây là một lợi thế trong việc sử dụng 

nguồn lực chất xám chuyên gia, đem lại hiệu quả và lại tốn ít chi phí.   

Đối với trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ nhân lực đang làm việc tại tổ 

chức, theo thống kê chung toàn bộ nhân lực làm việc tại các tổ chức thì trung bình mỗi 

tổ chức có 0,27 giáo sư, 1,27 phó giáo sư, 3,29 tiến sĩ, 3,88 thạc sĩ, 7,26 có trình độ từ 

trung cấp tới cử nhân, Tuy nhiên do khoảng chênh lệch quá lớn với độ lệch chuẩn đều 

cao hơn so với số trung bình, nên số liệu trên chỉ có tính chất tham khảo.   

   Bảng 3.3: Phân bố trình độ học vấn trong nhân lực các tổ chức  

Đơn vị tính: % tổ chức 

Số lượng 
Giáo 

sư 

Phó giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Cử nhân/ 

Kỹ sư 

Trung cấp/cao 

đẳng 

Không có 69,7 53,5 21,2 13,1 4,3 72,7 

1-2 người 25,3 32,4 41,4 33,3 18,2 15,3 

3-4 người 3,0 8,1 15,2 18,2 24,2 4,0 

5-6 người 1,0 3,0 9,1 14,2 15,1 4,0 

>6 người 1,0 3,0 13,1 20,2 36,2 4,0 

Tổng 100 100 100 100 100 100 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

 Về sự phân bố trình độ học vấn của đội ngũ nhân lực trong tổ chức, theo số liệu 

thống kê tổ chức ở bảng 3.3, hầu hết các tổ chức trình độ đội ngũ nhân lực ở cấp độ cử 

nhân trở lên. Trong đó, có 30,3% tổ chức có cán bộ ở trình độ giáo sư (69,7% tổ chức 

không có giáo sư); 46,5% tổ chức có cán bộ đạt trình độ phó giáo sư (53,5% tổ chức 

không có phó giáo sư); 78,8% tổ chức có cán bộ ở trình độ tiến sĩ (21,2% tổ chức không 

có tiến sĩ); 86,9% tổ chức có cán bộ đạt trình độ thạc sĩ (13,1% tổ chức không có thạc 

sĩ).            

 Để xem xét rõ hơn tỷ lệ của các trình độ học trên tổng số cán bộ, tương ứng với 

mỗi trình độ vấn tác giả dùng phép chia số cán bộ ở trình độ học vấn được thống kê 
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cho tổng số cán bộ trong tổ chức. Theo kết quả bảng 3.4 có 41,4% tổ chức có tỷ lệ giáo 

sư, phó giáo sư trong khoảng dưới ¼ tổng số cán bộ và khoảng trên 10% (10,1%) chiếm 

trên ¼ số cán bộ và  48,5% tổ chức không có trình độ giáo sư, phó giáo sư, Đối với 

trình độ tiến sĩ, có 55,5% tổ chức có tỷ lệ tiến sĩ trong khoảng dưới ¼ số cán bộ, 19,3%  

tổ chức có tỷ lệ tiến sĩ trong khoảng trên ¼ đến dưới ½ số cán bộ, 4 tổ chức có tỷ lệ 

tiến sĩ từ ½ cán bộ trở lên và 21,2% tổ chức không có `tiến sĩ. Đối với trình độ thạc sĩ 

tỷ lệ  thạc sĩ trên tổng số cán bộ cao hơn so với các trình độ giáo sư, phó giáo sư và 

tiến sĩ, có 43,2% có trình độ thạc sĩ trong khoảng dưới ¼ tổng số cán bộ, 28,3% tổ chức 

có thạc sĩ chiếm từ trên ¼ đến ½ số cán bộ, 15,2% tổ chức có trình độ thạc sĩ trên ½ 

tổng số cán bộ và 13,1% tổ chức không có trình độ thạc sĩ.    

Bảng 3.4: Tỷ lệ giáo sư/phó giáo sư; tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân/kỹ sư trên tổng số 

cán bộ đang làm việc tại tổ chức 

Đơn vị tính: % tổ chức 

Chỉ báo Giáo sư/ phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân 

Không có (0% ) 48,5 21,2 13,1 4,3 

Rất ít (Trên 0% đến dưới 25% ) 41,4 55,5 43,4 16,2 

Ít (25%  - dưới 50% ) 8,1 19,3 28,3 38,1 

Cân bằng với còn lại  (50%) 1,0 1,0 7,1 10,1 

Nhiều (trên 50 %  - dưới 75 %) 1,0 3,0 7,1 21,2 

Rất nhiều (75 %  - dưới 100 % ) 0,0 0,0 1,0 8,1 

100 % 0,0 0,0 0,0 2,0 

Tổng 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

  3.1.3. Về kinh phí hoạt động của tổ chức 

Một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng với sự tồn tại của tổ chức là kinh 

phí hoạt động. Theo số liệu điều tra bảng 3.5, năm 2018 có tới ¾ tổ chức trong mẫu 

phiếu thống kê (75,1%) có kinh phí hoạt động dưới 3 tỷ VNĐ/năm, trong đó dưới 300 

triệu vnđ/năm là 15,1%; từ 300 đến 500 triệu vnđ là 12,8%; từ 500 triệu đến 1 tỷ vnđ 

là 23,3% và từ 1 đến 3 tỷ vnđ là 23,3%.  Chỉ có ¼  tổ chức còn lại (24,9%) có kinh phí 

hoạt động năm 2018 trên 3 tỷ vnđ/năm, bao gồm: 3 đến 5 tỷ vnđ/năm có 9,3% tổ chức; 

5 đến 10 tỷ vnđ/năm có 9,3% và trên 10 tỷ vnđ/năm có 7,0% tổ chức.  
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Bảng 3.5: Kinh phí hoạt động của tổ chức 

       Đơn vị tính: % tổ chức 

Kinh phí (VNĐ) Năm 2017   Năm 2018  

Dưới 300 triệu/năm 17,9 15,1 

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu/năm 7,7 12,8 

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ/năm 23,1 23,3 

Từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng/năm 28,2 23,3 

Từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng/năm 9,0 9,3 

Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng/năm 5,1 9,3 

Từ 10 tỷ đồng/năm trở lên 9,0 7,0 

Tổng 100,0 100,0 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Đối chiếu kinh phí 2017 thì tỷ lệ % trong cơ cấu doanh thu các tổ chức không 

có sự chênh lệch nhiều, ngoại trừ sự tăng lên của một số nhóm doanh thu rất thấp lên 

nhóm doanh thu cao hơn (Nhóm doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu vnđ năm 2017 là 

7,7% tăng lên năm 2018 là 12,8%, ngược lại nhóm doanh thu dưới 300 triệu vnđ năm 

2017 giảm từ 17,9% xuống 15,1%; các nhóm còn lại chênh lệch không đáng kể). Từ 

số liệu thu được có thể thấy kinh phí hoạt động của đa số các VNGO thấp hơn nhiều 

lần so với các tổ chức cùng cấp trong khu vực nhà nước. 

Tìm hiểu về nguồn kinh phí của tổ chức, theo số liệu thống kê bảng 3.6, các 

nguồn thu của các VNGO khá phong phú và hoàn toàn khác biệt so với các tổ chức 

trong khu vực nhà nước được phân bổ ngân sách.  

Theo báo cáo năm 2018, chỉ có khoảng 1/3 số tổ chức trong mẫu khảo sát 

(31,3%) tiếp cận được ngân sách thông qua các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN, dịch 

vụ công do nhà nước đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ. Trong khi đó có tới 46,3% tổ chức 

có nguồn thu chủ động từ hoạt động làm dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; 29,3% tổ chức 

có nguồn thu từ tài trợ quốc tế (gồm 16,9% nhận tài trợ không hoàn lại và 12,4% dự 

án hợp tác quốc tế); nguồn thu khác (24,9%). Các nguồn thu từ tài trợ của doanh nghiệp 

trong nước, phí đóng góp của thành viên và tổ chức trực thuộc chiếm tỷ lệ thấp hơn 

(dưới 10%).  
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          Bảng 3.6: Nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức 

              Đơn vị tính: % tổ chức 

Nguồn kinh phí Năm 2017  Năm 2018  

Ngân sách cấp cho đề tài/dự án/dịch vụ công 29,3 31,7 

Tài trợ quốc tế không hoàn lại 22,3 16,9 

Dự án hợp tác quốc tế 12,9 12,4 

Tài trợ của doanh nghiệp trong nước 9,4 7,8 

Dịch vụ/ sản xuất/ kinh doanh/ dịch vụ 44,4  46,3 

Phí đóng góp của tổ chức trực thuộc 7,1 6,9 

Nguồn khác 24,5 24,9 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Phân tích tương quan về nguồn thu năm 2018 và lĩnh vực hoạt động của tổ chức 

thì thấy được có sự khác biệt không nhỏ trong việc huy động nguồn lực tài chính giữa 

các loại hình các VNGO (ở mức ý nghĩa thống kê Chi-square test P <0,001). Loại hình 

tổ chức có nguồn thu từ ngân sách và dịch vụ công cao là tổ chức hoạt động trong lĩnh 

vực nghiên cứu tư vấn pháp luật, thể chế, chính sách, chiếm 40% (so với trung bình là 

31,7%). Trong khi đó tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh 

kế, xóa đói giảm nghèo có nguồn thu tài trợ quốc tế cao 54,6% (So với mức trung bình 

là 29,3%). Các tổ chức có nguồn thu cao trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh 

là phát triển, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, chiếm 63,7% và tổ chức làm về giáo 

dục, đào tạo truyền thông chiếm 62,4% (So với trung bình là 46,3%).   

Để kiểm chứng cho nguồn thu tài chính lớn nhất trong tổ chức, kết quả điều tra 

450 cán bộ làm việc tại các VNGO cũng cho thấy tỷ lệ các các VNGO hiện nay tiếp 

cận được ngân sách là rất thấp. Theo số liệu, chỉ có 20,8% người trả lời cho rằng tổ 

chức họ đang làm việc có nguồn thu từ ngân sách. Bên cạnh đó 3 nguồn thu lớn được 

người trả lời khẳng định là đấu thầu các dự án trong nước và quốc tế (45,4%); nhận tài 

trợ, viện trợ quốc tế (40,1%) và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (38,0%). Các nguồn thu 

khác thấp hơn và qua kết quả phỏng vấn sâu lãnh đạo các tổ chức thì đây là nguồn thu 

không thường xuyên và thường biến động theo trong năm.   
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Như vậy, khác với các tổ chức ở khu vực công lập, một trong những vấn đề của 

các VNGO là để đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động hoặc phát triển các chương trình 

của mình, nhiều tổ chức đã phải có những hình thức huy động, tạo vốn khác nhau và 

trong đó có không ít tổ chức phải vay vốn để phục vụ cho việc trang trải, chi tiêu trong 

tổ chức. Theo kết quả thống kê các tổ chức, hiện nay có khoảng trên 1/5 tổ chức đang 

vay vốn tại các ngân hàng trong và ngoài nước (22,3%), trong đó chỉ có 28,6% tổ chức 

được vay theo hình thức ưu đãi còn lại 71,4% tổ chức vẫn phải vay theo hình thức 

thông thường.  

Bên cạnh việc có nguồn thu khá khó khăn và có những hạn chế khách quan 

trong việc tiếp cận nguồn ngân sách, thì một trong những đặc điểm về tài chính của 

các VNGO là phải thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước như mô hình doanh nghiệp. 

Theo số liệu thống kê, chỉ có 14.2% tổ chức không nộp thuế (do mới thành lập hoặc 

thu nhập doanh nghiệp chưa đến ngưỡng phải nộp thuế), còn lại hầu hết các tổ chức 

đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Có 71,7% tổ chức nộp thuế thu nhập 

cá nhân cho cán bộ; 62,3% tổ chức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 50% tổ chức nộp 

thuế theo các hợp đồng thực hiện dịch vụ KHCN, 22,6% nộp thuế do sản xuất, kinh 

doanh và chỉ 3,8% nộp thuế liên quan xuất nhập khẩu.  

Qua kết quả điều tra, có thể thấy tài chính là vấn đề khó khăn hàng đầu của mô 

hình tổ chức KHCN phi chính phủ so với các tổ chức cùng cấp ở khu vực công lập. 

Việc không đảm bảo tài chính ổn định, luôn dẫn đến hàng loạt khó khăn khác trong 

vấn đề cơ sở vật chất, nhân sự và việc triển khai các dự án nghiên cứu, phát triển cộng 

đồng của các tổ chức hiện nay.  

3.2. VAI TRÒ NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

Khác với mô hình nghiên cứu, phát triển (R&D) trong doanh nghiệp thường tập 

trung vào nghiên cứu đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, đầu ra sản phẩm, khả 

năng trao đổi, cung ứng công nghệ mới trên thị trường, còn đối với các VNGO làm về 

KHCN, mô hình nghiên cứu, phát triển thường được hiểu là các dự án kết hợp nghiên 

cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN, xây dựng các mô hình thí điểm phát triển cộng 

đồng. Đây là quá trình nghiên cứu, phát huy sáng kiến, kết hợp xây dựng, vận hành mô 

hình thực tế theo các lĩnh vực khác nhau, cải thiện hiện trạng môi trường sống của một 
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cộng đồng được xác định, đồng thời cũng mang ý nghĩa vận dụng kiến thức khoa học, 

đưa khoa học vào thực tiễn .  

Bảng 3.7: Loại hình đề tài/ dự án của các tổ chức  

Đơn vị tính: % tổ chức 

STT Loại hình đề tài/ dự án/ chương trình Có hoạt 

động 

Hoạt động 

ưu tiên 

Không  

hoạt động 

1 Nghiên cứu khoa học chuyên ngành/lĩnh vực 83,1 55,4 16,9 

2 Ứng dụng chuyển giao công nghệ cho cộng đồng 47,3 22,3 52,7 

3 Xây dựng mô hình phát triển tại cộng đồng 35,7 20,5 64,3 

4 Tham gia phát triển KTXH tại cộng đồng 43,1 22,9 56,9 

5 Cung ứng dịch vụ tư vấn, KHCN, xã hội 58,8 34,9 41,2 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Theo số liệu thống kê 112 VNGO thuộc VUSTA thì các dự án hay các hoạt động 

gắn với phát triển cộng đồng khá đa dạng về loại hình. Có 83,1% tổ chức đang thực hiện 

các dự án nghiên cứu theo chuyên ngành/lĩnh vực trong đó có 55% ưu tiên hoạt động 

này. Tiếp đến là cung ứng các dịch vụ tư vấn, dịch vụ KHCN, dịch vụ xã hội cho cộng 

đồng với 58,8% tổ chức có hoạt động này và 34,9% tổ chức coi đây là hoạt động ưu tiên. 

Cũng có tỷ lệ khá cao các tổ chức coi trọng việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho 

cộng đồng (47,3% có hoạt động và 22,3% là hoạt động ưu tiên), tham gia phát triển kinh 

tế-xã hội tại địa phương, cộng đồng (43,1%  có hoạt động và 20,5% là hoạt động ưu 

tiên). Việc xây dựng mô hình phát triển có tỷ lệ thấp nhất trong các loại hình (35,7% có 

hoạt động, trong đó có 20,5% là hoạt động ưu tiên) (Bảng 3.7). 

Như vậy, khác với các tổ chức KHCN Nhà nước, phần lớn tập trung cho loại hình 

nghiên cứu cơ bản (theo đặt hàng của các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở), 

thì các VNGO tập trung nhiều hơn cho việc nghiên cứu, ứng dụng, lập mô hình phát 

triển thử nghiệm. Thực tế, việc lập mô hình phát triển là tương đối khó khăn trong các 

loại hình phát triển cộng đồng, đòi hỏi nguồn lực đâu tư lớn và thời gian dài, tuy chiếm 

tỷ lệ thấp nhất trong bảng 3.7 nhưng cũng có tới hơn 1/3 tổ chức đang thực hiện và hơn 

1/5 tổ chức coi đây là hoạt động ưu tiên của mình. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa 

tổ chức thuộc Nhà nước và tổ chức VNGO. 
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Đối với năng lực chủ trì, thực hiện dự án nghiên cứu, phát triển theo đặt hàng của 

các nhà tài trợ, thì phần đông các tổ chức đều đã/đang chủ trì/thực hiện các đề tài dự 

án nghiên cứu, phát triển và phát triển cộng đồng. Có 85,2% tổ chức đã từng chủ trì, 

thực hiện dự án, trong khi chỉ có 14,8% tổ chức chưa từng chủ trì, thực hiện đề tài dự 

án theo đặt hàng của nhà tài trợ. Về năng lực chủ trì (chịu trách nhiệm pháp lý về toàn 

bộ dự án), có tỷ lệ khá cao các tổ chức (61,1%) đã và đang chủ trì dự án (44,4% tổ 

chức đã chủ trì và 16,7% đang chủ trì). Trong số 14,8% tổ chức chưa từng chủ trì, thực 

hiện dự án thì cũng có tới 13,9% tổ chức có ý định chủ trì, tham gia các dự án (Bảng 

3.8). 

Bảng 3.8: Năng lực chủ trì, thực hiện đề tài/dự án theo đặt hàng của nhà tài trợ  

Đơn vị tính: % tổ chức 

Dự án nghiên cứu, dự án R&D Viện Trung tâm Chung 

Đã chủ trì 41,3 53,0 44,4 

Đã thực hiện 43,1 52,9 47,2 

Đang chủ trì 9,9 22,7 16,7 

Đang tham gia thực hiện 26,5 28,4 27,8 

Có ý định chủ trì/thực hiện 11,8 16,1 13,9 

Chưa chủ trì/thực hiện 21,6 7,5 14,8 

          (P <0.01) 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Theo số liệu bảng 3.8, mô hình tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến việc chủ trì, 

tham gia dự án. Các tỷ lệ chủ trì, tham gia dự án của mô hình Trung tâm cao hơn hẳn so 

với mô hình Viện. Đây cũng là một trong những đặc trưng của loại hình VNGO đó là 

mô hình các trung tâm thường nhỏ gọn, linh hoạt gắn trực tiếp với các dự án PTCĐ, 

nhiều hơn so với mô hình viện mang tính nghiên cứu hàn lâm, chuyên ngành.  

Bên cạnh đó, một phát hiện khá lý thú trong cơ sở dữ liệu là có mối quan hệ tỷ 

lệ thuận giữa số lượng cán bộ có trình độ tiến sĩ trở lên (tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư) 

với năng lực chủ trì dự án. Theo số liệu biểu đồ 3.6, các tổ chức có nhiều cán bộ có 

trình độ từ tiến sĩ trở lên có tỷ lệ đã và đang chủ trì dự án cao hơn tổ chức có ít hoặc 

không có cán bộ có trình độ tiến sĩ.   
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  Đơn vị tính: % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.6: Tương quan chủ trì dự án và số tiến sĩ trở lên trong tổ chức 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

  Phân tích tương quan lĩnh vực thực hiện đề tài/dự án phát triển cộng đồng và 

lĩnh vực đăng ký hoạt động của tổ chức, theo số liệu thống kê ở Bảng 3.9 cho thấy các 

dự án về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được các tổ chức thực hiện nhiều nhất, 

chiếm tỷ lệ 52,9%. Tiếp đến với tỷ lệ trên 30% tổ chức lựa chọn là các lĩnh vực: giáo 

dục, đào tạo, truyền thông, nâng cao dân trí 42,7%; xây dựng mô hình sinh kế bền vững 

cho cộng đồng 33,7%; can thiệp, hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội 31,4%. Ngoài 

ra các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ dưới 30% (xem Bảng 3.9). 

Như vậy kết quả điều tra cho thấy các đề tài, dự án nghiên cứu, phát triển, phát 

triển cộng đồng của các VNGO rất phong phú và dàn trải nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy 

lĩnh vực dự án được quan tâm, tổ chức thực hiện nhiều nhất trong các tổ chức cũng chỉ 

đạt tỷ lệ hơn 50%. Tính liên ngành, đa ngành, biểu hiện rõ qua so sánh số liệu tương 

quan giữa lĩnh vực dự án và lĩnh vực hoạt động tổ chức.  

Ví dụ như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn chính (theo giấy 

phép đăng ký với Bộ KHCN) thì có tỷ lệ khá cao thực hiện các đề tài, dự án theo đúng 

chuyên môn đó (100% tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thực 

hiện các dự án xóa đói, giảm nghèo, phát triển nông nghiệp nông thôn; 90,5% tổ chức 

hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thực hiện các dự án bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu; 87,5% tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế, tổ chức 

thực hiện các dự án liên quan chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng y 

tế…).  
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Bảng 3.9: Tương quan lĩnh vực của các đề tài/dự án đã thực hiện và lĩnh vực 

hoạt động của tổ chức  

Đơn vị tính: % tổ chức 

 

Lĩnh vực của các 

dự án 

Lĩnh vực đăng ký hoạt động chính của tổ chức  
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hộ
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Bảo vệ môi trường, 

ứng phó BĐKH *** 
50,0 90,5 25,0 16,7 31,2 66,7 80,0 30,0 52,9 

Giáo dục, đào tạo, 

truyền thông 
50,0 33,4 37,5 33,3 68,8 23,3 0,0 60,0 42,7 

Xây dựng sinh kế 

cộng đồng** 
57,1 23,8 25,0 16,7 37,5 33,3 60,0 20,0 33,7 

Hỗ trợ nhóm yếu thế  57,1 28,5 12,5 33,3 43,8 0,0 40,0 20,0 31,4 

Xóa đói giảm nghèo, 

NNNT*** 
57,1 19,1 25,0 0,0 31,2 0,0 100,0 20,0 29,2 

Chăm sóc sức 

khỏe*** 
35,7 9,6 87,5 16,7 31,2 11,1 0,0 50,0 29,2 

Quản lý tài nguyên 

thiên nhiên **  
28,6 52,4 0,0 0,0 6,3 44,4 60,0 10,0 27,0 

Nhân đạo, từ thiện 28,6 14,3 12,5 33,3 25,0 22,2 60,0 30,0 24,7 

Bình đẳng giới*  50,0 14,3 12,5 0,0 31,2 11,1 40,0 40,0 25,9 

Đào tạo nghề, tạo 

việc làm*** 
57,1 20,0 0,0 0,0 18,8 0,0 40,0 10,0 20,2 

Bảo tồn văn hóa*  21,4 19,0 0,0 16,7 18,8 11,1 0,0 60,0 20,2 

Nước sạch và vệ 

sinh môi trường* 
35,7 23,8 25,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 14,6 

Phòng chống tội 

phạm, TNXH* 
21,4 4,8 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 20,0 9,0 

Xây dựng hạ tầng*  28,6 4,8 0,0 16,7 6,3 0,0 20,0 0,0 9,0 

Khác 0,0 4,8 0,0 16,7 0,0 22,2 0,0 10,0 5,6 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 
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Tuy nhiên có không ít các tổ chức thực hiện các dự án mang tính chuyên môn 

gián tiếp như trường hợp với 100% tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông 

nghiệp, nông thôn thì 100% tổ chức thực hiện dự án xóa đói, giảm nghèo, có tới 80% 

thực hiện dự án về môi trường, 60% thực hiện các dự án liên quan tới việc xây dựng 

sinh kế cộng đồng, 60% tổ chức thực hiện dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo 

vệ đa dạng sinh học, 60% tổ chức lại thực hiện các dự án nhân đạo, từ thiện…  

Thậm chí còn có tỷ lệ khá cao thực hiện các dự án có tính chất khá khác biệt với 

lĩnh vực hoạt động chính như 40% các tổ chức thực hiện dự án bình đẳng giới; 40% tổ 

chức thực hiện đào tạo nghề và việc làm; 40% tổ chức thực hiện hỗ trợ nhóm yếu thế. 

Một ví dụ khác, với trường hợp các tổ chức đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phát triển 

kinh tế, xóa đói giảm nghèo tuy nhiên lại có tới 7 lĩnh vực dự án khác nhau có trên 

50% các tổ chức nhóm này lựa chọn đã thực hiện. Đặc biệt có lĩnh vực cũng không 

phải chuyên môn sở trường của tổ chức (theo đăng ký lĩnh vực hoạt động) như 50% 

các tổ chức nhóm này thực hiện các dự án bình đẳng giới, 35,7% thực hiện các dự án 

về y tế, 21,4% thực hiện các dự án về bảo tồn văn hóa… 

Các kiểm định chi-square test ở mức ý nghĩa thống kê (p<0,05; p<0,01 và 

p<0,001) cho thấy phần lớn các biến số lĩnh vực dự án đã thực hiện và biến số lĩnh vực 

hoạt động của tổ chức có mối quan hệ tương quan. Chỉ có 3 biến số không đạt ý nghĩa 

thống kê là các dự án giáo dục, đào tạo truyền thông; lĩnh vực hỗ trợ các nhóm yếu thế 

và lĩnh vực nhân đạo, từ thiện. Điều này cũng cho thấy đây là 3 lĩnh vực mà hầu hết 

các tổ chức đều có thể thực hiện nên tỷ lệ giữa các nhóm tổ chức có lĩnh vực hoạt động 

chuyên môn khác nhau, không có sự chênh lệch nhiều.       

Tìm hiểu về việc thực hiện các đề tài, dự án phát triển cộng đồng của các tổ chức, 

luận án sử dụng tiêu chí công cụ bán cấu trúc trong mẫu phiếu, với câu hỏi đề nghị các 

tổ chức mô tả chi tiết 3 dự án mà tổ chức mà tổ chức thực hiện trong 3 năm gần nhất 

được cho là điển hình, thành công và nổi bật nhất xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. 

Kết quả số liệu thống kê bảng 3.10 cho thấy 100% các dự án mà các tổ chức kể tên 

thực hiện đều là các dự án gắn nghiên cứu với phát triển và dự án phát triển cộng đồng. 

Không có dự án nào thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ bản hay chuyên ngành.  
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Về lĩnh vực của đề tài/ dự án, theo số liệu thống kê bảng 3.10, có tỷ lệ khác cao 

các dự án tập trung trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội (45,1% dự án 1; 39,4% 

dự án 2 và 43,6% dự án 3). Bên cạnh đó chiếm tỷ cao thứ 2 các dự án các tổ chức thực 

hiện là lĩnh vực bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu (31,0% dự án 1; 30,3% dự án 2 

và 22,2% dự án 3). Ngoài ra các lĩnh vực khác chiếm tỷ lệ thấp hơn trong 3 dự án tiêu 

biểu mà các tổ chức thực hiện (Xem bảng 3.10). 

Bảng 3.10: Lĩnh vực thuộc 3 đề tài/dự án đã thực hiện tiêu biểu của tổ chức 

trong 3 năm gần nhất 

        Đơn vị tính: % tổ chức 

Tên lĩnh vực Dự án 1 Dự án 2 Dự án 3 

Xóa đói giảm nghèo, sinh kế 5,6 3,0 5,6 

Giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội 45,1 39,4 43,6 

Khoa học công nghệ 5,6 10,6 11,1 

Môi trường, biến đổi khí hậu 31,0 30,3 22,2 

Lĩnh vực khác 12,7 16,7 18,5 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

 Tìm hiểu sâu về 3 dự án tiêu biểu do tổ chức thực hiện trong 3 năm gần nhất 

(Theo số liệu thu thập, 112 tổ chức đều liệt kê về 3 dự án thực hiện), đối với nguồn tài 

trợ, theo số liệu bảng 3.12, tỷ lệ các dự án nhận nguồn tài trợ trong nước cao hơn so 

với quốc tế (57,8% dự án 1; 54,5% dự án 2 và 64,4% dự án 3). Trong phân tích tương 

quan các biến số, số liệu có sự khác biệt khi so sánh nguồn tài trợ với mô hình thành 

lập tổ chức và năm thành lập tổ chức (Chi-quare test p <0,05). Đa số các đề tài/dự án 

tại các Viện có nguồn tài trợ trong nước cao (75,8% dự án 1; 69,0% dự án 2; 79,2% dự 

án 3), trong khi các đề tài/dự án tại các trung tâm lại có nguồn tài trợ quốc tế cao 

(65,0% dự án 1; 66,7% dự án 2; 55,6%  dự án 3). Bên cạnh đó, các đơn vị thành lập 

trong 5 năm gần đây cũng có tỷ lệ đề tài/dự án tài trợ trong nước cao hơn so với các 

đơn vị thành lập lâu năm (75,8% dự án 1; 87,5% dự án 2; 83,3% dự án 3 của tổ chức 

thành lập 5 năm so với 48,5% dự án 1; 50% dự án 2 và 64% dự án 3 của tổ chức thành 

lập trên 10 năm).   
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Đối với kinh phí thực hiện đề tài/dự án, theo số liệu bảng 3.11, có khoảng trên 

50% đến dưới 60% các tổ chức đã thực hiện các đề tài/dự án với mức kinh phí dưới 1 

tỷ VNĐ (53,6% dự án 1; 57,4% dự án 2 và 58,5% dự án 3). Tuy nhiên có tỷ lệ khá cao 

các tổ chức còn lại thực hiện đề tài/dự án với mức kinh phí trên 1 tỷ VNĐ. Cụ thể là 

với mức đề tài/dự án có mức tài trợ từ trên 1 tỷ VNĐ đến dưới 3 tỷ VNĐ chiếm 23,3% 

dự án 1, 23,6% dự án 2 và 31,9% dự án 3. Với mức đề tài/dự án có mức tài trợ từ trên 

3 tỷ VNĐ chiếm 23,4% dự án 1, 19,0% dự án 2 và 9,6% dự án 3.  

Bảng 3.11: Mô tả chính về 3 đề tài dự án tiêu biểu đã thực hiện của tổ chức  

               Đơn vị tính: % tổ chức 

TT Mô tả chính về dự án Dự án 1 Dự án 2 Dự án 3 

1 Nguồn 

tài trợ 

Việt Nam 57,8 54,5 64,4 

Quốc tế 42,2 45,5 35,6 

2 Kinh phí Dưới 1 tỷ đồng 53,6 57,4 58,5 

Từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng 33,0 33,6 31,9 

Từ 5 tỷ trở lên 23,4 19,0 9,6 

3 Số năm 

thực 

hiện 

1 năm 42,4 42,9 47,8 

2 đến 3 năm 27,2 41,1 41,3 

4 đến 5 năm 19,7 9,0 8,7 

Trên 5 năm  10,7 7,0 2,2 

4 Phạm vi 

tác động 

1 địa phương 62,3 66,0 62,5 

Nhiều địa phương 37,7 44,0 47,5 

5 Các hoạt 

động 

chính 

Nghiên cứu, đánh giá 63,5 60,3 73,5 

Giáo dục, nâng cao năng lực 52,4 62,1 44,9 

Can thiệp, mô hình 33,3 36,2 40,8 

Truyền thông 28,6 17,2 20,4 

Vận động chính sách 7,9 5,2 4,1 

Khác 0,00 0,00 0,00 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Mặc dù tỷ lệ về kinh phí thực hiện đề tài/dự án phân theo các nhóm thuộc thang 

đo mức độ thứ bậc kinh phí, tuy nhiên trên cơ sở dữ liệu thống kê cho thấy mức chênh 

lệch rất lớn về kinh phí thực hiện đề tài/dự án của các tổ chức. Ở dự án 1, số trung vị 
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về kinh phí là 882 triệu đồng, mức kinh phí của dự án thấp nhất là 80 triệu đồng và 

mức cao nhất là 26,207 tỷ đồng (Mức chênh lệch từ thấp nhất đến cao nhất là 325,09 

lần). Ở dự án 2 số trung vị về kinh phí là 780 triệu đồng, mức kinh phí của dự án thấp 

nhất là 30 triệu đồng và mức cao nhất là 46 tỷ đồng (mức chênh lệch từ thấp nhất đến 

cao nhất là 1.533,3 lần). Ở dự án 3 số trung vị về kinh phí là 695 triệu đồng, mức kinh 

phí của dự án thấp nhất là 20 triệu đồng và mức cao nhất là 15 tỷ đồng (mức chênh 

lệch từ thấp nhất đến cao nhất là 750 lần).   

Như vậy qua số liệu thống kê về 3 đề tài/dự án tiêu biểu mà VNGO thực hiện cho 

thấy, nhiều tổ chức đang thực hiện các đề tài/dự án có kinh phí ở quy mô vừa và nhỏ 

(tương đương với kinh phí tương ứng bố trí cho đề tài/dự án cấp cơ sở hoặc cấp bộ ở cơ 

quan nhà nước). Bên cạnh đó, nhiều tổ chức phi chính phủ thực hiện đề tài/dự án với 

nguồn kinh phí lớn, trong đó có một số dự án có nguồn kinh phí tới vài chục tỷ đồng, 

điều cũng rất hiếm gặp kể cả đối với các tổ chức KHCN trong khối nhà nước. 

Về thời gian thực hiện các dự án, theo số liệu trong bảng 3.11, trong số 3 đề tài/dự 

án điển hình, thành công nhất là các dự án có tính chất ngắn hạn trong khoảng trên 

dưới 1 năm (42,4% dự án 1; 42,9% dự án 2 và 47,8% dự án 3). Ngoài ra có hơn ½ số 

tổ chức đang thực hiện các dự án có thời gian dài hơn 1 năm. Cũng theo số liệu thống 

kê, trung bình các tổ chức thực hiện 2,48 năm (±2,22 năm) dự án 1, 2,04 năm (±1,67 

năm) dự án 2 và 2,92 năm (± 2,59 năm) dự án 3.  

Số liệu thống kê cũng cho thấy, khác với các tổ chức KHCN thuộc khu vực Nhà 

nước, nhiều dự án của các VNGO trong PTCĐ được thực hiện theo mô hình “dài kỳ” 

với các hợp phần và công đoạn triển khai dự án phụ thuộc số lượng các hoạt động dự 

kiến. Nhiều mô hình cần có thời gian dài từ khâu thiết kế nghiên cứu cho đến đưa vào 

vận hành trong thực tiễn cũng như đánh giá được hiệu quả thực tế. Vì vậy, các dự án 

thực hiện lâu nhất của các tổ chức trong 3 năm qua đều có thời gian trên 10 năm (12 

năm với dự án 1; 11 năm dự án 2 và 12 năm dự án 3).  

Về phạm vi tác động của các dự án, theo số liệu thống kê bảng 3.11 thì phần đông 

các tổ chức KHCN phi chính phủ tập trung dự án vào 1 địa phương cụ thể, được xác 

định về không gian địa lý tại 1 tỉnh: có 62,3% dự án 1,66% dự án 2 và 62,5% dự án 3 

được các tổ chức thực hiện tại 1 địa phương. Việc phần lớn các tổ chức thực hiện 3 dự 
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án điển hình tại 1 địa phương, địa bàn cụ thể cho thấy nhiều dự án hiện nay tập trung 

các nguồn lực chuyên gia, tài chính, xây dựng mô hình, cải tạo thực tiễn tại một cộng 

đồng, địa phương xác định hơn là việc dàn trải thực hiện mô hình ở nhiều địa phương.   

Trong các hoạt động chính của đề tài/dự án, theo số liệu bảng 3.11, chiếm tỷ lệ 

cao nhất là hoạt động nghiên cứu, đánh giá chiếm 63,5% trong dự án 1; 60,3% trong 

dự án 2 và 73,5% trong dự án 3. Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ 3 dự án có hoạt động 

giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng chiếm tỷ lệ khá cao: 52,4% dự án 1; 

62,1% dự án 2 và 44,9% dự án 3. Đối với hoạt động can thiệp, xây dựng mô hình, tỷ 

lệ các tổ chức thực hiện là 33,3% dự án 1; 36,2% dự án 2 và 40,8% dự án 3. Các hoạt 

động truyền thông theo dự án của các tổ chức lần lượt là 28,6 dự án 1; 17,2% dự án 2 

và 20,4% dự án 3. Hoạt động có tỷ lệ tấp nhất là phản biện, vận động chính sách: chiếm 

tỷ lệ lần lượt là 7,9 % dự án 1; 5,2% dự án 2 và 4,1 dự án 3.  

Về vai trò các tổ chức trong hoạt động nghiên cứu, phát triển thông qua triển khai 

dự án tại cộng đồng, biểu đồ 3.7 cho thấy tỷ lệ khá cao các tổ chức thực hiện hầu hết 

các hoạt động từ khâu thiết kế đến triển khai vận hành dự án, chiếm 80% các tổ chức 

trong mẫu khảo sát. Trong các hoạt động mang tính tham gia theo các hợp phần, công 

đoạn của dự án thì có 60% tổ chức tham gia khâu kỹ thuật, tư vấn cho các địa phương 

lập dự án, 57,6% hỗ trợ trong giai đoạn lập mô hình thí điểm, phát triển, 42% hỗ trợ 

kết nối đầu ra dự án với thị trường theo hướng phát triển bền vững và 24,7% xây dựng 

các tiêu chí chuyên môn, kỹ thuật cho các tổ chức thực hiện dự án.  

Như vậy, số liệu điều tra cho thấy năng lực thực hiện dự án trực tiếp và thực hiện 

các công đoạn gián tiếp trong dự án phát triển cộng đồng là khá rõ ràng. Trong khi có 

nhiều khó khăn trong việc huy động tài trợ đề tài/dự án, đấu thầu chủ trì đề tài/ dự án, 

thì việc các tổ chức tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong các công đoạn của dự án khác, đặc 

biệt nhiều dự án do bộ, ngành, địa phương thực hiện thì đây cũng là sự khẳng định 

quan trọng cho vai trò tổ chức phi chính phủ, đồng thời góp phần tạo nên sự thành công 

chung trong các đề tài/dự án phát triển cộng đồng.  
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Đơn vị tính: % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.7. Vai trò các tổ chức trong nghiên cứu, phát triển cộng đồng  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Đánh giá về thực hiện vai trò thông qua đề tài/dự án nghiên cứu, phát triển, với 

các tiêu chí hoạt động, đa số các tổ chức đánh giá các hoạt động ở mức độ 2 (“tương 

đối hiệu quả”) trong khi mức độ 1 (“rất hiệu quả”) thì ngay cả tiêu chí đánh giá cao 

nhất cũng chưa đạt mức 1/3 tổ chức trong mẫu đồng thuận (Biểu đồ 3.8). Nếu tổng 

hợp, cộng dồn cả mức độ 1 và mức độ 2 để đánh giá tính hiệu quả của các tiêu chí thì 

các tiêu chí có tỷ lệ đồng thuận cao nhất (trên 80%) là các tiêu chí  thuộc về các tiêu 

chí chuyên gia, kỹ thuật của tổ chức như: hình thành ý tưởng, thiết kế dự án (92,2%); 

lập kế hoạch triển khai dự án (88,5%); sử dụng kinh phí dự án (84,5%). 

Các tiêu chí có tỷ lệ đồng thuận tương đối cao (70%-80%) cũng thuộc về nhóm 

triển khai kỹ thuật chuyên môn và tương tác với cộng đồng trong dự án lần lượt là: Các 

chỉ tiêu chuyên môn dự án (78,3%); hoạt động quản lý giám sát dự án (77,5%); tính 

bền vững dự án (71,8%); các chỉ tiêu xã hội dự án (70,2%).  

Các tiêu chí có tỷ lệ đồng thuận trên mức trung bình (50%-70%) thuộc về nhóm 

tiêu chí kết quả thực hiện dự án sau khi triển khai tại cộng đồng, bao gồm: thực thi ý 

tưởng sáng tạo (68,7%); khả năng nhân rộng dự án (66,7%); tính tự chủ của cộng đồng 

sau dự án (60%); ứng dụng chuyển giao kỹ thuật (56,7%).  

Tuy nhiên, nếu xem xét ở mức độ rất hiệu quả thì biểu đồ 3.8 cho thấy có 1 số 

tiêu chí có sự đánh giá mức độ “rất hiệu quả” của dự án là khá thấp (dưới 10%) như: 

tính tự chủ của cộng đồng sau khi kết thúc dự án (9,2%), ứng dựng, chuyển giao kỹ 
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thuật (6,7%). Đây cũng là thực tế trong quá trình triển khai dự án tại cộng đồng. Việc 

ứng dụng chuyển giao kỹ thuật và khả năng nhân rộng mô hình sang các địa phương 

khác chưa cao vì tính chất đặc thù vùng miền nên cũng khó áp dụng mô hình ở địa 

phương này cho địa phương khác. Và bên cạnh đó, sự chủ động của cộng đồng sau dự 

án cũng chưa thật sự hiệu quả.  

Đơn vị tính: % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.8: Đánh giá về tính hiệu quả việc thực hiện vai trò tổ chức trong 

nghiên cứu, phát triển  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Đánh giá về các nội dung các tổ chức làm tốt trong PTCĐ, kết quả khảo sát cán bộ 

đang làm việc tại các VNGO cho thấy các nội dung có tỷ lệ đồng thuận cao (trên 60%) 

là xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (73,5%) và xây dựng 

các mô hình phát triển nói chung trong cộng đồng (70,3%), mô hình cung ứng nước sạch 

và vệ sinh môi trường (64,9%) và mô hình cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 

(63,8%). Bên cạnh đó, 4 mô hình có trên 50% người trả lời đánh giá là đã thực hiện tốt, 

bao gồm: mô hình sinh kế bền vững (59,5%); nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực 

tiễn (55,1%), nâng cao chất lượng giáo dục (54,1%); quản lý bảo vệ giá trị cộng đồng 

(50,3%). Với 4 mô hình còn lại có tỷ lệ đánh giá thấp hơn 20% là: ứng dụng, chuyển 

6,7
9,2
13,7

25,4
13,8

19,7
16,9

14,5
23,9
24,4
27,3

50
50,8

52,9
43,3

56,4
52,1
60,6
63,8

60,6
64,1

64,9

36,7
33,8

31,4
26,9
29,2
26,8

21,1
17,4

12,7
11,5
5,2

6,7
6,2

2
4,5
1,5
1,4
1,4

4,3
2,8

0
1,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật
Tính tự chủ của cộng đồng sau dự án

Khả năng nhân rộng của mô hình dự án
Thực thi các ý tưởng sáng tạo
Các chỉ tiêu xã hội của dự án

Tính bền vững của mô hình dự án
Các hoạt động quản lý, giám sát dự án

Các chỉ tiêu chuyên môn dự án
Sử dụng kinh phí dự án

Lập kế hoạch, triển khai dự án
Ý tưởng, thiết kế dự án

Rất hiệu quả Hiệu quả Bình thường Chưa hiệu quả lắm Hoàn toàn không hiệu quả



85 

 

giao công nghệ (49,2%); quản lý tài nguyên rừng, biển… (44,3%); phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội (31,3%); thực hiện dịch vụ công (27,6%).  

 Xem xét tương quan đánh giá các mô hình nghiên cứu, phát triển với vị trí công 

tác cán bộ, kết quả bảng 3.12 cho thấy tất cả các nội dung đều có tỷ lệ đánh giá cao 

hơn thuộc về nhóm lãnh đạo, quản lý các bộ phận chuyên môn, trưởng phó phòng tại 

đơn vị so với số liệu chung và các nhóm còn lại. Còn hầu hết cấp trưởng đơn vị đều 

đánh giá khắt khe hơn về thành tích đạt được trong nghiên cứu phát triển (thấp hơn số 

liệu chung và các nhóm khác, ngoài trừ nội dung về nghiên cứu, áp dụng khoa học 

trong thực tiễn).    

Bảng 3.12: Các mô hình đang làm tốt vai trò tổ chức trong nghiên cứu, 

phát triển cộng đồng  

     Đơn vị tính: % người trả lời 

Các vai trò tổ chức đang làm tốt 

trong nghiên cứu phát triển 

Chức vụ trong tổ chức Chung 

Cấp 

trưởng 

Cấp  

phó 

Trưởng/phó  

bộ phận 

Cán 

bộ 

 

Mô hình BVMT, ứng phó BĐKH* 56,7 69,6 80,0 77,8 73,5 

Xây dựng các mô hình cộng đồng  70,0 73,9 80,0 68,4 70,3 

Nước sạch và vệ sinh môi trường 43,3 60,9 80,0 69,2 64,9 

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 60,0 73,9 66,7 62,4 63,8 

Mô hình sinh kế bền vững 60,0 60,9 73,3 57,3 59,5 

Nghiên cứu, áp dụng khoa học   66,7 47,8 53,3 53,8 55,1 

Nâng cao chất lượng giáo dục 40,0 47,8 53,3 59,0 54,1 

Quản lý, bảo vệ giá trị cộng đồng 50,0 56,5 66,7 47,0 50,3 

Ứng dụng chuyển giao công nghệ* 53,3 34,8 51,3 46,7 49.2 

Quản lý rừng, biển, tài nguyên 33,3 43,5 66,7 44,4 44,3 

Phòng chống tội phạm và TNXH* 30,0 26,1 53,3 30,8 31,9 

Thực hiện dịch vụ công 26,7 21,7 40,0 27,4 27,6 

                                                                                                        (* p < 0.05) 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Như vậy, kết quả điều tra bảng 3.12 cho thấy các mô hình các dự án nghiên cứu, 

phát triển đang thực hiện là khá phong phú, nhiều mô hình được đánh giá tốt liên quan 

cải thiện vấn đề môi trường, giải quyết việc làm, sinh kế, giáo dục, y tế…Mặt khác các 
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dự án nghiên cứu, phát triển dù có mục tiêu ưu tiên cho một vấn đề cụ thể nhưng vẫn 

luôn có sự lồng ghép xây dựng các mô hình giải quyết chung các vấn đề của cộng đồng 

khi triển khai dự án. Có một số vấn đề không thuộc lĩnh vực ưu tiên trong các dự án 

nên tỷ lệ thực hiện và đánh giá tốt chưa cao như quản lý tài nguyên hay phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, các mô hình thực hiện dịch vụ công chưa được 

đánh giá cao do nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách trong việc nhà nước chuyển 

giao dịch vụ công cho các tổ chức phi chính phủ thực hiện.   

            Bảng 3.13: Tương quan đánh giá điểm mạnh, thuận lợi trong thực hiện 

nghiên cứu, phát triển cộng đồng với năm thành lập tổ chức   

                 Đơn vị tính: % tổ chức 

Điểm mạnh, thuận lợi 

 

Thời gian thành lập Chung 

< 5 năm 5 đến 

10 năm 

>10 

năm 

Cán bộ có kiến thức, kỹ năng tốt, chuyên nghiệp 82,6 65,4 77,5 75,3 

Hiệu quả thực tiễn của việc triển khai dự án 65,2 80,8 70,0 71,9 

Sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả 65,2 61,5 72,5 67,4 

Ủng hộ, tham gia của cộng đồng 60,9 65,4 67,5 65,2 

Ý tưởng tốt, thiết kế dự án chuyên nghiệp* 43,5 73,1 57,5 58.4 

Có kinh phí, được tài trợ đầy đủ* 39,1 50,0 62,5 52,8 

Tính bền vững dự án  43,5 50,0 50,0 48,3 

Giải quyết vấn đề nóng của địa phương* 30,4 53,8 52,5 47,2 

Sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương 30,4 53,8 50,0 46,1 

Quản lý giám sát chỉ tiêu dự án tốt 43,5 50,0 45,0 46,1 

Học hỏi, áp dụng kinh nghiệm quốc tế hay 30,4 50,0 47.5 43,8 

Tham gia, phối hợp nhiều tổ chức, mạng lưới 30,4 50,0 42,5 41,6 

Phát huy được lợi thế cộng đồng 26,1 46,2 37,5 37,1 

Thí điểm ý tưởng mới, sáng tạo hoạt động  17,4 34,6 35,0 30,3 

Sáng tạo của cộng đồng 30,4 26,9 15,0 22,5 

Học, kinh nghiệm địa phương khác* 13,0 34,6 15,0 20,2 

Sự tiếp nhận của nhà hoạch định chính sách 4,3 19,2 10,0 11,2 

Khác 4,3 3,8 0,0 2,2 

(*p < 0,05) 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 
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  Đánh giá về điểm mạnh, thuận lợi của các VNGO trong nghiên cứu, phát triển 

với 18 tiêu chí đưa ra trong bộ cụ, theo số liệu thống kê bảng 3.13 tỷ lệ đánh giá khá 

dàn trải trong khoảng giữa trên dưới 50% các tổ chức và mức độ cao nhất cũng chỉ đạt 

tỷ lệ khoảng ¾ số tổ chức trong mẫu khảo sát. Ở mức độ đánh giá cao từ 50% các tổ 

chức đồng thuận trở lên bao gồm các điểm mạnh, thuận lợi thuộc về chuyên môn, kỹ 

thuật, quy trình thực hiện dự án và sự phối hợp cộng đồng như: cán bộ dự án có kiến 

thức, kỹ năng tốt, chuyên nghiệp (75,3%); hiệu quả thực tiễn của việc triển khai dự án 

(71,9%); sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả (67,4%); ủng hộ, tham gia của cộng 

đồng (65,2%), ý tưởng tốt, thiết kế dự án chuyên nghiệp (58,4%); có kinh phí được tài 

trợ đầy đủ (52,8%).     

Đánh giá về điểm mạnh, thuận lợi của các VNGO trong nghiên cứu, phát triển 

với 18 tiêu chí đưa ra trong bộ công cụ, theo số liệu thống kê thì tỷ lệ đánh giá khá dàn 

trải trong khoảng giữa trên dưới 50% các tổ chức và mức độ cao nhất cũng chỉ đạt tỷ 

lệ khoảng ¾ số tổ chức trong mẫu khảo sát. Ở mức độ đánh giá cao của các tổ chức từ 

50% đồng thuận trở lên bao gồm các điểm mạnh/thuận lợi thuộc về chuyên môn, kỹ 

thuật, quy trình thực hiện dự án và sự phối hợp cộng đồng như: cán bộ dự án có kiến 

thức, kỹ năng tốt, chuyên nghiệp (75,3%); hiệu quả thực tiễn của việc triển khai dự án 

(71,9%); sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả (67,4%); ủng hộ, tham gia của cộng 

đồng (65,2%), ý tưởng tốt, thiết kế dự án chuyên nghiệp (58,4%); có kinh phí được tài 

trợ đầy đủ (52,8%).     

Bên cạnh đó 12 điểm mạnh, thuận lợi còn chỉ đạt được sự đồng thuận dưới 50% 

của các tổ chức. Từ 30% đến dưới 50% sự đồng thuận gồm nhiều tiêu chí liên quan 

đến sự phối hợp giữa địa phương và các nhóm xã hội, con người và kỹ thuật trong việc 

triển khai dự án gồm: tính bền vững của dự án (48,3%); giải quyết được vấn đề nóng 

tại địa phương (47,2%); sự quan tâm hỗ trợ của địa phương (46,1%); quản lý, giám sát 

chỉ tiêu dự án tốt (44,6%);  học hỏi và áp dụng kinh nghiệm quốc tế hay (43,8%); tham 

gia phối hợp nhiều tổ chức, mạng lưới (37,1%); thí điểm ý tưởng mới, sáng tạo hoạt 

động (30,3%).  

Có 5 tiêu chí có tỷ lệ đồng thuận là điểm mạnh, thuận lợi trong hoạt động dự án  

của các tổ chức khá thấp (dưới 30%), đó là: sáng tạo của cộng đồng (22,5%); học, áp 
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dụng kinh nghiệm địa phương khác (20,2%); sự tiếp nhận của các nhà hoạch định chính 

sách (11,2%) và nội dung khác (2,2%). Đáng chú ý nhất là tỷ lệ khá thấp các tổ chức 

coi vận động các nhà hoạch định chính sách là điểm mạnh của mình, trong khi đây là 

một nội dung khá quan trọng. Sự thành công của dự án nghiên cứu, phát triển không 

chỉ là việc thực hiện tốt mô hình mà còn cần tạo ra hiệu quả bền vững, lâu dài. Quá 

trình vận động chính sách thành công sau mỗi dự án sẽ là tiền đề cho việc tạo ra cơ hội 

nhân rộng mô hình phát triển tại nhiều địa phương khác, đồng thời thu hút nguồn lực 

cho việc tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan trong thực tiễn. Đây cũng 

là vấn đề cần phải nghiên cứu, tìm ra các giải pháp đưa vào thành tiêu chí trong các dự 

án nghiên cứu phát triển thời gian tới. 

Đáng chú ý nhất là tỷ lệ khá thấp các tổ chức coi vận động các nhà hoạch định 

chính sách là điểm mạnh của mình, trong khi đây là một nội dung khá quan trọng. Sự 

thành công của dự án nghiên cứu, phát triển không chỉ là việc thực hiện tốt mô hình 

mà còn cần tạo ra hiệu quả bền vững, lâu dài. Quá trình vận động chính sách thành 

công sau mỗi dự án sẽ là tiền đề cho việc tạo ra cơ hội nhân rộng mô hình phát triển 

tại nhiều địa phương khác, đồng thời thu hút nguồn lực cho việc tiếp tục nghiên cứu, 

giải quyết các vấn đề liên quan trong thực tiễn.  

Cùng với những điểm mạnh, thuận lợi, nghiên cứu cũng đưa ra tiêu chí đánh giá 

những khó khăn, hạn chế của các tổ chức trong việc thực hiện vai trò của mình đối với 

các dự án nghiên cứu, phát triển cộng đồng. Trái với việc đánh giá về thuận lợi, với 20 

tiêu chí đánh giá về khó khăn, hạn chế theo số liệu thống kê (bảng 3.14) hầu hết các tỷ 

lệ đánh giá dàn trải và tỷ lệ đồng thuận không cao. Khó khăn được các tổ chức đồng ý 

chiếm tỷ lệ cao nhất là thiếu, không có kinh phí thực hiện dự án, chiếm 55,1%. Tiếp 

đến là thiếu sự quan tâm của địa phương, chiếm 37,1%.  

Bên cạnh đó cũng có 5 nội dung khó khăn, hạn chế có trên 20% đến dưới 30% tổ 

chức đồng ý bao gồm: không thu hút sự quan tâm nhà tài trợ (29,2%); thiếu tiếp nhận 

của nhà hoạch định chính sách (27%); nhiều vấn đề phát sinh trong dự án (27%); tính 

bền vững, tự chủ của cộng đồng sau dự án (21,3%); thiếu tham gia, phối hợp nhiều tổ 

chức (20,2%). Các đánh giá khác về khó khăn, hạn chế của tổ chức chiếm tỷ lệ thấp 

(dưới 20%) và có tới 5 nội dung chỉ có tỷ lệ đồng thuận dưới 5% như giám sát chỉ tiêu 



89 

 

không tốt (4,5%); chưa trúng vấn đề nóng quan tâm địa phương (3,4%); không áp dụng 

được kinh nghiệm địa phương khác (3,4%); không áp dụng được kinh nghiệm quốc tế 

(2,2%), nội dung khác (4,5%). 

Bảng 3.15: Hạn chế, khó khăn các tổ chức trong việc thực hiện vai trò nghiên cứu, phát 

triển cộng đồng 

                Đơn vị tính: % tổ chức 

Khó khăn Thời gian thành lập Chung 

< 5 năm 5-10 năm >10 năm 

Thiếu/không có kinh phí thực hiện 52,2 65,4 50,0 55,1 

Thiếu quan tâm, hỗ trợ lãnh đạo địa phương 43,5 38.5 32,5 37,1 

Không thu hút sự quan tâm nhà tài trợ 39,1 30,8 22,5 29,2 

Thiếu tiếp nhận của nhà hoạch định chính sách 26,1 30,8 25,0 27,0 

Nhiều vấn đề phát sinh trong dự án 26,1 23,1 30,0 27,0 

Tính bền vững, tự chủ của cộng đồng sau dự án 17,4 19,2 25,0 21,3 

Thiếu tham gia, phối hợp nhiều tổ chức 21,7 19,2 20,0 20,2 

Trình độ cán bộ không đồng đều, không phù hợp 21,7 15,4 15,0 16,9 

Chưa tận dụng lợi thế, sức mạnh cộng đồng* 26,1 15,4 5,0 13,5 

Thiếu ý tưởng mới, linh hoạt sáng tạo  17,4 3,8 7,5 9,0 

Dự án chưa có hiệu quả thực tiễn,  

thiếu địa chỉ áp dụng 

8,7 3,8 10,0 7,9 

Thiếu ủng hộ, tham gia của cộng đồng 8,7 3,8 10,0 7,9 

Quản lý, sử dụng kinh phí không tốt 8,7 7,7 7,5 7,9 

Giám sát chỉ tiêu không tốt 4,3 3,8 5,0 4,5 

Chưa trúng, giải quyết được vấn đề nóng,  

quan tâm của địa phương 

8,7 0,0 2,5 3,4 

Không áp dụng kinh nghiệm thành công từ nơi 

khác* 

0,0 0,0 7,5 3,4 

Không áp dụng kinh nghiệm trong quốc tế 4,3 0,0 2,5 2,2 

Khó khăn Khác 8,7 3,8 2,5 4,5 

(*p < 0,05) 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 
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 Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án phát triển cộng đồng là hoạt động 

mang tính cơ bản nhất trong vai trò của các VNGO thuộc VUSTA hiện nay. Các hoạt 

động này thường gắn với đầu vào của nghiên cứu khoa học và đầu ra của mô hình thực 

tiễn được thí điểm tại cộng đồng, nó cũng được coi là hoạt động “xương sống” trong 

các dự án PTCĐ mà các tổ chức đang thực hiện. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều mô 

hình thực tiễn phong phú đang được các VNGO nghiên cứu, thí điểm trong thực tiễn, 

từ vấn đề sinh kế, xóa đói giảm nghèo cho đến y tế, giáo dục, văn hóa, giáo dục… Các 

tổ chức không chỉ có vai trò trong hỗ trợ kỹ thuật mà nhiều khi còn chịu trách nhiệm 

về toàn bộ những dịch vụ “miễn phí” mang tính lợi ích thiết thực cho cộng đồng.  

 Trong quá trình nghiên cứu, tìm ra các mô hình phát triển, mạnh dạn triển khai 

ý tưởng ứng dụng, đưa vào thực tiễn, các VNGO đã thu hút sự quan tâm của các nhà 

tài trợ và nhận được các gói tài trợ để thực hiện các dự án. Có những tiêu chí chung 

được các nhà khoa học xác lập trong quy trình nghiên cứu và triển khai dự án phát 

triển, nhưng đồng thời mỗi dự án lại có những mô hình đặc thù và sáng tạo riêng tạo 

nên những kinh nghiệm phong phú trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững. Nhiều mô hình thành công, hiệu quả đã được cộng đồng và xã hội công 

nhận, đồng thời các cơ quan, tổ chức cả nhà nước lẫn khu vực phi chính phủ tiếp tục 

nghiên cứu và nhân rộng trong các vùng miền cả nước.  

3.3. VAI TRÒ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN, TRUYỀN THÔNG, 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG 

Một trong số các hoạt động quan trọng gần như không thể thiếu trong các dự án 

phát triển cộng đồng là hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến các kiến 

thức và kỹ năng cần thiết đặc biệt là tri thức về khoa học và kỹ thuật.  

Qua khảo sát thực tế các VNGO trong mẫu nghiên cứu cho thấy, bên cạnh một 

số tổ chức thực hiện hoạt động này riêng rẽ thì phần đông các tổ chức lại lồng ghép, 

gắn hoạt động này vào trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án tại cộng đồng. 

Đối với nhiều dự án phát triển, nâng cao năng lực cộng đồng là lời giải quan trọng cho 

bài toán thay đổi hiện trạng, đó cũng là tiêu chí đầu ra (output) đánh giá thành công 

của mỗi dự án. Do đó, công tác đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức cho 

người dân, góp phần nâng cao năng lực cho cộng đồng và tính tự chủ của cộng đồng 
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là được xem là một trong những vai trò quan trọng của tổ chức phi chính phủ trong 

phát triển cộng đồng hiện nay.  

                                                                                                                     Đơn vị: % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.9: Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức của tổ chức  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

 Theo kết quả thống kê các tổ chức trong mẫu nghiên cứu cho thấy, phần lớn các 

tổ chức hiện nay đều có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và tổ chức các 

chương trình hội thảo/các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng cũng 

như nâng cao năng lực cho chính các cán bộ thực hiện dự án phát triển cộng đồng. Cụ 

thể, theo số liệu biểu đồ 3.9, có 68,8% các VNGO có hoạt động tổ chức hội thảo/lớp 

tập huấn, trong đó 31,3% các tổ chức xem đây là hoạt động ưu tiên; có 64,1% các tổ 

chức có hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và trong đó thì có 38,5% các tổ 

chức coi đây là hoạt động ưu tiên. Bên cạnh đó các tổ chức cũng rất chú trọng tới việc 

tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước 

để mọi người nghiêm túc thực hiện.  

 Kết quả phỏng vấn sâu cho thấy, hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, có 

mối quan hệ mật thiết với hoạt động chuyên môn của dự án, cũng như đem lại hiệu 

quả, thành công cho các dự án được đánh giá: 

 “Chúng tôi luôn coi truyền thông là hoạt động không thể thiếu trong mỗi dự 

án. Với mỗi dự án việc tổ chức truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng luôn 

là khó khăn nhất. Giống như trường hợp làng nghề tái chế chì Đông Mai, người 

dân quen sống với ô nhiễm môi trường do họ gây ra cho gia đình họ và hàng xóm 
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là điều hiển nhiên đó. Để thay đổi nhận thức, hành vi của họ, ngoài các chiến dịch 

truyền thông tại cộng đồng, chúng tôi còn phải lồng ghép truyền thông trong mỗi 

đợt làm việc tại cộng đồng. Ngay cả các hoạt động khám sức khỏe cho người dân 

hay đo đạc mức độ ô nhiễm, mỗi cán bộ dự án đều trở thành một tuyên truyền 

viên chuyên nghiệp. 

Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của công đồng thường được 

lồng vào trong hoạt động dự án. Điển hình như ở dự án ở Đông Mai, trung tâm 

có tập huấn tuyên truyền cho mấy trăm hộ làm nghề tái chế chì. Dự án còn đọc 

tin trên các bản tin theo các dự án. Ví dụ như hàng tháng định kỳ phát tin, mình 

hỗ trợ địa phương xây dựng các bản tin để họ đọc phát thanh cho cộng đồng. Các 

làm này khá hiệu quả với các làng ở nông thôn, họ vừa lao động sản xuất vừa 

nghe được các thông tin khoa học mà dự án muốn phổ biến đến họ” 

(Phỏng vấn sâu nữ, 1958 tuổi, giám đốc Trung tâm, Hà Nội) 

“Tổ chức Phi chính phủ nào bây giờ cũng phải làm truyền thông, nâng cao 

năng lực giúp các cộng động. Các dự án nhận tài trợ quốc tế đều có hoạt động 

này. Tùy vào từng dự án, đối tượng đích mà dự án hướng tới, chúng tôi sẽ biên 

soạn các tài liệu truyền thông, có thể là tờ rơi, có thể là sổ tay hướng dẫn, có thể 

là chương trình truyền thanh phát tại xã...Nhưng nhiều nhất và hiệu quả cao nhất 

vẫn là các lớp tập huấn trực tiếp. Chúng tôi mời chuyên gia và sắp xếp lịch tập 

huấn kỹ năng trực tiếp cho cộng đồng. Thường thì các khóa tập huấn từ vài buổi 

đến vài tuần, tùy theo tiêu chí dự án quy định. Sau các khóa tập huấn chúng tôi 

lại có những đánh giá, xem cộng đồng học được những gì và rút kinh nghiệm cho 

những khóa sau”  

(Phỏng vấn sâu nam, 1967, phó giám đốc Trung tâm, Đà Nẵng) 

Với lợi thế là các VNGO trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đội ngũ chuyên 

gia luôn được tập hợp trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành và đa ngành, phù hợp với 

lĩnh vực hoạt động tổ chức và dự án thực hiện, nên việc biên soạn các thông điệp khoa 

học, các tài liệu truyền thông có chất lượng chuyên môn khá cao (Nhiều ấn phẩm được 

in ấn, xuất bản), hình thức truyền thông rất phong phú gồm truyền thông nhóm lớn, 

truyền thông nhóm nhỏ, tập huấn, hội thảo, diễn đàn... thông qua website của tổ chức, 
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các cơ quan báo chí, truyền hình, xuất bản chuyên đề, sách, tài liệu/ấn phẩm của các 

dự án, tờ rơi,... Riêng VUSTA có 112 cơ quan báo, tạp chí điện tử và giấy cho nên việc 

phổ biến kiến thức cho cộng đồng có nhiều thuận lợi. 

“Truyền thông khoa học khác với truyền thông thông thường ở các thông 

điệp khoa học nó phải đảm bảo tính rõ ràng, chính xác, logic, đúng trọng tâm, 

đúng đối tượng hướng đến, không theo kiểu giật gân, câu khách. Thông điệp khoa 

học trong các tài liệu truyền thông buộc phải nhiều tầng, lớp, không giống báo 

cáo hành chính, công văn. Bên cạnh đó các thông điệp phải phù hợp quy tắc khoa 

học, giá trị xã hội. Có cơ chế để người dân trao đổi phản hồi lại các thông điệp 

thì mới có tác dụng, đồng thời làm cho họ hiểu và thay đổi nhận thức của họ”.  

(Phỏng vấn sâu nam, 1973, phó viện trưởng, Hà Nội ) 

Hiện nay xã hội hiện đại có 3 loại hình truyền thông phổ biến trong xã hội là 

Truyền thông giao tiếp (Inter Personal comunication), truyền thông đại chúng (mass 

media) và truyền thông xã hội (Social media).  

Truyền thông giao tiếp thường được sử dụng đối với các cá nhân và nhóm nhỏ, 

hình thức giao tiếp trực tiếp giữa người và người, có các tài liệu, công cụ, phương tiện 

công nghệ hỗ trợ. Truyền thông giao tiếp thường gắn với hoạt động dự án của tổ chức 

phi chính phủ và được sử dụng thường xuyên do ưu điểm của loại hình này là có mục 

đích truyền thông rõ ràng, có kế hoạch kiểm soát toàn bộ quá trình truyền thông, khai 

thác toàn bộ điều kiện, bối cảnh phục vụ mục tiêu truyền thông, kiến thức được phổ 

biến sâu, rộng, tác động lâu dài tâm lý, tình cảm, thay đổi hành vi của các nhóm cộng 

đồng. Các loại hình thường gặp như các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện, 

phát tờ rơi, tài liệu, tuyên truyền viên lưu động, sử dụng nhóm đồng đẳng, các hình 

thức sinh hoạt câu lạc bộ, tham vấn, tư vấn trực tiếp, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hội 

thi, cuộc vận động... 

Thông qua báo cáo, tài liệu dự án của các VNGO có thể thấy rằng, các hoạt động 

truyền thông giao tiếp nhằm nâng cao năng lực cộng đồng giúp họ có thể xử lý được 

các vấn đề trong và sau dự án. Các nhà khoa học luôn chú trọng việc tổ chức các khoá 

tập huấn dành cho các đối tượng khác nhau ở các địa phương thực hiện dự án. Các 

khóa tập huấn không chỉ cung cấp các kiến thức khoa học mới mà còn thảo luận xung 
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quanh các vấn đề của địa phương, tìm cách tháo gỡ và đưa ra các giải pháp khoa học 

phù hợp với địa phương. 

 Bên cạnh công tác tổ chức tập huấn trực tiếp, các chuyên gia của các VNGO còn 

dành rất nhiều thời gian và tâm sức để biên soạn các bộ tài liệu truyền thông chuẩn 

phát cho cộng đồng và các đối tượng liên quan dự án như các tờ rơi, tờ gấp, các cuốn 

sổ tay hướng dẫn cụ thể các nội dung dự án. Có thể thấy công tác truyền thông khoa 

học là đặc biệt quan trọng từ trước, trong và sau khi thực hiện dự án, nó giúp cho người 

dân có thêm kiến thức, kỹ năng, thay đổi tư duy và các thói quen tiêu cực hướng đến 

các vấn đề tích cực hơn trong các hoạt động nhằm phát triển cộng đồng của chính họ.  

“Tập huấn cho cộng đồng là hoạt động mang tính đặc thù, các nhà khoa học 

luôn phải nghiên cứu cẩn thận để thiết kế các khoá học phù hợp. Đó không chỉ là 

kiến thức, kỹ năng từ dự án, mà kiến thức, kỹ năng đó phải phù hợp, gắn với cộng 

đồng, cộng đồng có thể sử dụng được. Muốn vậy phải rất am hiểu cộng đồng, 

hiểu cuộc sống lao động, sinh hoạt của người dân, cả văn hóa, phong tục địa 

phương. Các khóa tập huấn thường gắn với việc giải quyết các vấn đề cộng đồng 

đang gặp phải, giúp họ nhận thức ra vấn đề và cách giải quyết vấn đề của họ”. 

                    (Phỏng vấn sâu nam, 1978 , chuyên gia dự án cộng đồng, TPHCM) 

Một ví dụ điển hình là Viện kinh tế Sinh thái (ECO-ECO), với sự hỗ trợ của các 

tổ chức quốc tế Sida, IUCN, Tổ chức Bánh mì thế giới nhằm tăng cường kiến thức cho 

cộng đồng và chia sẻ kiến thức khoa học và kinh nghiệm xây dựng 16 mô hình Làng 

kinh tế - sinh thái trên khắp cả nước với 5 hệ sinh thái khác nhau, ECO- ECO đã biên 

soạn nhiều bộ tài liệu truyền thông công phu và có giá trị như: Canh tác bền vững ở 

vùng đất trũng, Kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc, Canh tác bền vững trên vùng 

đất cát, Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch xây dựng làng kinh tế- sinh thái có sự tham 

gia...Qua nghiên cứu, phân tích những bộ tài liệu này, có thể thấy các nhà khoa học đã 

dành rất nhiều thời gian và tâm sức để biến các tri thức khoa học khó hiểu trở thành 

những tài liệu mang đậm chất “cầm tay chỉ việc” cho cộng đồng. Từ những hướng dẫn 

cho cán bộ dự án trong việc tổ chức thực hiện các phương pháp huy động cộng đồng 

tham gia dự án, cho tới hàng loạt các tài liệu được biên soạn cụ thể cho người dân làm 

được các hoạt động đặt ra trong dự án. Bằng những ngôn ngữ diễn giải khoa học và 
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những hình ảnh trực quan sinh động, có thể thấy hoạt động thông tin, truyền thông của 

dự án đã đem lại hiệu quả thực tiễn và thành công trong các nội dung do người dân 

thực hiện trong dự án.     

Trên thực tế hiện nay, rất nhiều VNGO đã và đang thể hiện được vai trò đào 

tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức của mình trong các dự án phát triển 

cộng đồng cụ thể. Một trong các tổ chức làm rất tốt hoạt động này là Trung tâm Phát 

triển Nông thôn bền vững (SRD).   

Mặc dù thành lập năm 2006 nhưng được kế thừa 28 năm kinh nghiệm của Tổ 

chức Hợp tác Quốc tế vì sự đoàn kết và phát triển (CIDSE Việt Nam). Hiện nay các 

dự án của SRD được thực hiện tại các cộng đồng nghèo, chịu thiệt thòi, tập trung ở 

miền núi phía Bắc và vùng miền Trung tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và sinh 

kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, quản trị rừng. Các dự án phát 

triển cộng đồng mà SRD đã thực hiện đều để lại kết quả với các con số ấn tượng đối 

với cộng đồng. Trong đó SRD rất chú trọng tới hoạt động tập huấn, phổ biến kiến thức 

thông qua giao tiếp trực tiếp nhằm nâng cao năng lực cộng đồng. 

Cùng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0, bên cạnh các hoạt động truyền thông, 

phổ biến kiến thức gắn với dự án và cộng đồng cụ thể, các hoạt động truyền thông đại 

chúng, đặc biệt là các ấn phẩm điện tử trên internet cũng được các tổ chức chú ý và 

phát triển mạnh trong những năm gần đây. Điểm mạnh của truyền thông đại chúng là 

sự phân phối, phân loại thông tin chuyển tải đến bộ phận công chúng lớn, giao tiếp xã 

hội rộng lớn, phương tiện, đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, tin tức, thông tin mang 

tính chính thống mang tính đại chúng, tác động nhanh, mạnh đến các nhóm đối tượng 

trên quy mô lớn.  

Hộp 1: Một vài kết quả đạt được cùng với hoạt động đào tạo, tập huấn, phổ biến 

kiến thức cho cộng đồng trong các dự án 

1. Dự án Bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học nông nghiệp cho nhóm cộng đồng nghèo 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu - tỉnh Sơn La (SRD) 

Mục tiêu dự án: - Phát triển và bảo tồn đa dạng sinh học nông nghiệp cho sinh kế của người 

dân tộc thiểu số ở các vùng dự án.  

- Nâng cao thu nhập từ đa dạng sinh học nông nghiệp và nông nghiệp thông minh với khí hậu 
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Nhà tài trợ: Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (Đức) và Manos Unidas (Tây Ban Nha) với tổng 

kinh phí kên tới 300,000 EUR. Thời gian thực hiện 2018-2021. 

Một số kết quả: 

-  270 hộ gia đình tham gia tập huấn và áp dụng cấy lúa thông minh với khí hậu (CSR) tại 

ruộng nhà mình, trung bình diện tích áp dụng là 200m2 – 1.000m2. Ruộng mô hình thử nghiệm 

giảm tiếp 10% phân bón hóa học so với năm 2018 (năm 2018 đã giảm 25-30% lượng phân 

bón hóa học theo cách mà người dân vẫn thực hiện). 

- Kế hoạch nhân rộng phương pháp canh tác CSR được giới thiệu với các bản lân cận thuộc 8 

bản thực hiện dự án và đã có một số hộ dân áp dụng theo (chủ yếu áp dụng kỹ thuật cấy thưa, 

ít dảnh và cấy mạ non); 

- 240 hộ tham gia tập huấn và áp dụng thực tế vào cây cà phê các kỹ thuật bón phân cho cây, 

cắt cành tạo tán để cây phát triển tốt nhất, cải tạo và làm giàu lại đất do nhiều năm trước đến 

nay sử dụng nhiều phân bón hóa học, học hỏi về việc quản lý sâu bệnh và quản lí dịch hại 

tổng hợp (IPM); 

• Duy trì việc phục tráng 2 giống lúa nếp bản địa là Tan Lanh và Tan Nhe với 30% hộ gia đình 

áp dụng kỹ thuật phục tráng để thực hành tại ruộng và chọn cũng như để giống cho năm sau; 

• Mở rộng tập huấn cho 65 hộ gia đình tại 8 bản về chăn nuôi gà, nâng tổng số hộ gia đình 

được tập huấn trong 2 năm lên 165 hộ. Quy mô chăn nuôi gà của các hộ gia đình đã tăng từ 

20 – 30 con lên đến 50 – trên 300 con; thu nhập từ chăn nuôi gà, ngan, vịt của các hộ dân 

khoảng từ 2 triệu đến 18 triệu đồng; 

• Về nhóm tiết kiệm tín dụng thôn bản (VSLA), nhóm đã huy động được gần 140 triệu, 

cho trên 140 hộ gia đình vay trên địa bàn 8 bản.  

- Nhờ áp dụng những kiến thức, kỹ thuật và kỹ năng sản xuất, các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

thông minh với khí hậu (CSA), thu nhập của người dân từ hoạt động canh tác lúa CSR tăng 2,03 

triệu/ hộ/ năm với tỷ lệ tăng là 29,1%; thu nhập từ chăn nuôi gà tăng 4.03 triệu/ hộ/ năm với tỷ lệ 

tăng 200%; thu nhập từ thâm canh cà phê tăng 7,0 triệu/ hộ/ năm với tỷ lệ tăng là 24,3%.  

   Trích Báo cáo thường niên 2019, dự án của Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững 

Số liệu thống kê trong mẫu cho thấy có 47,7% các tổ chức có cơ quan báo chí, 

truyền thông, trong đó 6,8% có tạp chí khoa học (tạp chí in và điện tử), 39,6% có trang 

tin và 1,8% có bản tin định kỳ. Tất cả các phương tiện truyền thông mang tính đại 

chúng của tổ chức đều được các tổ chức tận dụng để truyền thông, phổ biến kiến thức 

cho cộng đồng và xã hội.  
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Theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ “nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng 

cao năng lực quản lý báo chí thuộc hệ thống VUSTA” 2013, thống kê 197 báo chí, 

trang tin điện tử trực thuộc VUSTA cho thấy các sản phẩm báo chí của cac tổ chức 

trực thuộc VUSTA là khá phong phú và đa dạng, muôn màu muôn vẻ, phản ánh hầu 

hết các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, đời sống (bao gồm các chuyên ngành khoa 

học kỹ thuật, xã hội, kinh tế, y tế, khoa học tự nhiên...). Theo cơ cấu các lĩnh vực báo 

chí khảo sát phản ánh lĩnh vực khoa học kỹ thuật chiếm tỷ lệ gần một nửa, chiếm 38,5 

%; hơn gấp đôi so với lĩnh vực khoa học tự nhiên (15,4%); tiếp là lĩnh vực y tế (12,8%), 

xã hội (10,3%), cuối cùng là lĩnh vực kinh tế (7,7%).  

                                                                                      Đơn vị: % tổ chức 

 

        Biểu đồ 3.10: Chuyên môn báo, tạp chí, trang tin thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam 

Nguồn “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý báo chí thuộc 

hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, Ban Truyền thông và Phổ biến 

kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam, 2013, [67]  

Như vậy số liệu điều tra từ nghiên cứu trên đã phản ánh đặc điểm khá chung và 

phổ biến trong báo chí các tổ chức thuộc VUSTA từ trước tới nay, đó là công tác thông 

tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật luôn là một trong những 

những nhiệm vụ trọng tâm và được ưu tiên. Nhiều năm qua, hệ thống này đã góp phần 

không nhỏ đưa nhanh tiến bộ khoa học vào đời sống sản xuất.   

Trên thực tế những tờ báo, tạp chí hay trang tin trực thuộc các VNGO thuộc 

VUSTA đều là tạp chí chuyên ngành, trang tin điện tử tổng hợp nên phóng viên đều là 

những người làm khoa học, có chuyên môn trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển, 

vì vậy chất lượng bài viết theo đánh giá của những người trong nghề phần lớn là đều 

đảm bảo yêu cầu, mục tiêu, tôn chỉ tờ báo gắn với các hoạt động khoa học và công 
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nghệ. Cũng theo nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý báo chí 

thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam” 2013, đánh giá của 

phóng viên, biên tập viên về chất lượng nội dung khoa học trên các ấn phẩm báo chí 

của cơ quan mình so với những các cơ quan báo chí bên ngoài, thì hầu hết cán bộ phóng 

viên đánh giá chất lượng nội dung tốt chiếm 76,9%, ở mức độ bình thường chiếm 

22,0%, tỷ lệ cán bộ đánh giá chưa tốt không đáng kể 1,1%.  

Qua phân tích những đánh giá của phóng viên, biên tập viên với nội dung của 

các ấn phẩm nói riêng và hoạt động báo chí nói chung, có thể nói, báo chí thuộc các cơ 

quan phi chính phủ thuộc VUSTA có những điểm riêng biệt mà các cơ quan khác 

không có được đó là sự tập hợp được nhiều nhà báo, nhà khoa học có trình độ chuyên 

môn cao có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động hoạt động khoa học, nghiên cứu, phát 

triển và phát triển cộng đồng nên các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa 

học được chú trọng hơn là các vấn đề chính trị, thời sự. Cùng chia sẻ về điểm mạnh 

của báo chí VUSTA so với cơ quan báo chí khác có nhiều ý kiến khá thú vị của lãnh 

đạo các tòa báo: 

“Tập hợp được nhiều nhà báo, nhà khoa học có chuyên môn cao và có nhiều 

kinh nghiệm trong hoạt động báo chí. Báo chí của Liên hiệp Hội phải là các nhà 

khoa học làm thì mới hiệu quả trong việc phổ biến kiến thức khoa học”. 

                             (Phỏng vấn sâu, nam, 1979, Phó tổng biên tập tạp chí, Hà Nội) 

“Phần lớn là báo chí chuyên ngành do các nhà chuyên  môn viết, chất lượng 

tương đối đảm bảo và đáng tin cậy, nhất là rất có giá trị cho những người quan 

tâm đến kiến thức khoa học”. 

                                      (Phỏng vấn sâu nam, 1979  thư ký tòa soạn tạp chí, Hà Nội) 

“Thông tin khoa học phải bám sát nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực 

để có các nội dung tuyên truyền hợp lý phản ánh đúng thực tế của quá trình ứng 

dụng khoa học và công nghệ trong phát triển cộng đồng và phát triển xã hội”. 

                                           (Phỏng vấn sâu nữ, 1982, biên tập viên Tạp chí, Hà Nội) 

Khảo sát trực tiếp một số trang tin của các VNGO có thể thấy các hoạt động 

truyền thông, phổ biến kiến thức được đưa lên website của các tổ chức là khá nhiều. 

Bên cạnh các chuyên mục giới thiệu tổ chức, nhân sự, lĩnh vực hoạt động, liên hệ, thì 



99 

 

hầu hết các trang tin dành số lượng lớn diện tích trang để giới thiệu các hoạt động dự 

án, các sự kiện liên quan hoạt động tổ chức và các ấn phẩm xuất bản. Nhiều trang web 

của các tổ chức hiện nay còn có các phần dành cho tương tác nhà nghiên cứu, nhà hoạt 

động phát triển với cộng đồng và độc giả.  

Bên cạnh 2 mô hình truyền thông giao tiếp và truyền thông đại chúng thì nhiều 

nhiều VNGO hiện nay cũng tận dụng khu vực truyền thông rất mới mẻ là truyền thông 

xã hội để truyền tải các thông điệp phục vụ phát triển cộng đồng. Cùng sự phát triển 

nhanh chóng cơ sở hạ tầng thông tin internet trên phạm vi toàn thế giới, mạng xã hội 

đã trở thành nơi kết nối cá nhân/nhóm liên tục, chia sẻ thông tin, ý tưởng, sở thích, 

nghề nghiệp qua cộng đồng và mạng ảo. Tận dụng mạng xã hội để truyền thông là một 

ưu thế dựa trên sự đa dạng của các dịch vụ và tích hợp ứng dụng, tương tác thông tin 

nhanh, liên tục và sự đổi vai liên tục chủ thể và khách thể truyền thông thông qua việc 

chia sẻ và lan rộng thông điệp truyền thông.  

Qua khảo sát các VNGO thì hiện nay phần đông các tổ chức bên cạnh website 

cũng đã xây dựng các trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội facebook để thu hút sự 

quan tâm của cộng đồng. Nhiều trang fanpage có nhiều lượt like, share và tương tác, 

đây cũng là những hoạt động tích cực và hiệu quả phù hợp với xu hướng truyền thông 

khoa học và công nghệ mới.  

“Mạng xã hội phát triển quá nhanh, nếu không biết khai thác, tận dụng thì 

chúng ta sẽ lạc hậu. Mỗi người bây giờ là một nick name trên facebook vì vậy 

các nhà khoa học cần nói gì thì hãy cùng đưa các thông điệp của mình lên mạng 

xã hội thảo luận. Sẽ đánh giá được ngay là hiệu quả, là tốt là nhận được sự ủng 

hộ hay ngược lại” 

                                       (Phỏng vấn sâu nữ, 1987 tuổi, cán bộ dự án, Hà Nội) 

“Mặc dù có website riêng nhưng chúng tôi vẫn phải sử dụng trang fanpage 

để lôi kéo sự quan tâm của mọi người, nhất là những người trẻ tuổi. Khi đăng các 

tin, bài trên website, chúng tôi kéo link về trang fanpage. Mọi người theo dõi trang 

của chúng tôi dường như tiếp cận thông tin nhanh hơn họ vào trang web của chúng 

tôi vì hầu như người Việt Nam có cả ½ thời gian mỗi ngày trên mạng xã hội” 

(Phỏng vấn sâu nam, 1973 tuổi, Phó viện trưởng, Hà Nội ) 
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Theo số liệu khảo sát, đánh giá của các VNGO hiện nay là khá tích cực đối với 

hiệu quả các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức cho cộng đồng mà tổ chức họ 

đang thực hiện. Cụ thể, theo bảng 3.15, có đến 80,0% tổ chức đánh giá truyền thông 

đạt hiệu quả trong việc tác động làm thay đổi nhận thức của cộng đồng trước và sau 

dự án; 72,6% là hiệu quả tác động làm thay đổi nhận thức của lãnh đạo trước và sau 

dự án.  

Bảng 3.15. Tương quan hiệu quả truyền thông và thay đổi nhận thức lãnh đạo, 

cộng đồng trước và sau dự án 

                                                                                      Đơn vị: % tổ chức 

Mức độ đánh 

giá 

Lĩnh vực hoạt động tổ chức Chung 

Sinh 

kế 

BVMT, 

BĐKH 

Y tế, 

CSSK 

Luật 

thể 

chê 

GDĐT 

truyền 

thông 

KHCN, 

Kỹ 

thuật 

NNNT VHXH 

con 

người 

Nhận thức lãnh đạo trước và sau dự án  

Rất hiệu quả 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 

Hiệu quả 70,0 80,0 80,0 40,0 66,7 80,0 75,0 57,1 69,4 

Bình thường 20,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 25,0 42,9 19,4 

Chưa hiệu quả 10,0 10,0 0,0 20,0 13,3 0,0 0,0 0,0 8,1 

Nhận thức cộng đồng trước và sau dự án 

Rất hiệu quả 10,0 7,7 16,7 20,0 6,7 0,0 33,3 0,0 9,2 

Hiệu quả 80,0 69,2 83,3 20,0 80,0 80,0 66,7 57,1 70,8 

Bình thường 10,0 23,1 0,0 40,0 13,3 20,0 0,0 42,9 18,5 

Chưa hiệu quả 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Tuy nhiên, phân tích 2 chỉ báo đánh giá hiệu quả truyền thông với sự thay đổi 

nhận thức của lãnh đạo, cộng đồng, trước và sau dự án với lĩnh vực hoạt động của tổ 

chức, số liệu bảng 3.15 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ tổ chức đánh giá ở mức 

độ rất hiệu quả. Đối với lãnh đạo, chỉ có 2 lĩnh vực hoạt động được đánh giá là truyền 

thông rất hiệu quả và tạo ra sự thay đổi nhận thức lãnh đạo sau dự án là lĩnh vực y tế, 

chăm sóc sức khỏe (20,0%) và tư vấn luật, thể chế (20%). Đối với cộng đồng, thì các 

lĩnh vực hoạt động được đánh giá là truyền thông rất hiệu quả và tạo ra sự thay đổi 
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nhận thức cộng đồng lần lượt là phát triển nông nghiệp, nông thôn (33,0%), tư vấn luật, 

thể chế (20%), y tế, chăm sóc sức khỏe (16,7%), phát triển kinh tế-xã hội, sinh kế, xóa 

đói giảm nghèo (10,0%), bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (7,7%), giáo 

dục, đào tạo thông tin, truyền thông (6,7%).  

Bên cạnh đó ở mức độ truyền thông chưa đạt hiệu quả, thay đổi nhận thức đối 

với lãnh đạo là các lĩnh vực tư vấn luật, thể chế (20%), giáo dục, đào tạo thông tin, 

truyền thông (13,3%), phát triển kinh tế-xã hội, sinh kế, xóa đói giảm nghèo (10,0%), 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (10,0%). Trong khi đó đối với cộng 

đồng chỉ 1 lĩnh vực đánh giá chưa đạt hiệu quả là luật, thể chế (20%).  

Như vậy kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt khá rõ trong loại hình tổ 

chức đối với các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức trong dự án. Các tổ chức 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; y tế, chăm sóc sức khỏe; có xu hướng 

tiếp cận lãnh đạo, cộng đồng, tác động thay đổi nhận thức cùa các nhóm đối tượng 

chính trong dự án dễ hơn loại hình tổ chức khác. 

3.4. VAI TRÒ KẾT NỐI, HỢP TÁC VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI  

Những năm gần đây, vai trò của các VNGO là đặc biệt quan trọng thậm chí 

trong nhiều trường hợp là chủ chốt trong việc phát hiện các vấn đề của cộng đồng, kết 

nối, hợp tác và huy động các nguồn lực tài chính, vật chất, công nghệ, trí tuệ, nhân lực, 

phục vụ các mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững. Sự hợp tác, tham gia của các 

chuyên gia, nhà khoa học, các ban ngành đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức 

trong và ngoài nước và người dân cộng đồng là tiêu chí cơ bản và quan trọng cho mỗi 

dự án.  

 Đối với vai trò kết nối, hợp tác, theo kết quả thống kê bảng 3.16, các VNGO có 

sự kết nối với các nguồn lực trong và quốc tế hết sức phong phú và đa dạng, tuy nhiên 

có mức độ liên kết khác nhau với từng nhóm, loại hình tổ chức. Cụ thể là các nguồn 

lực các VNGO có sự liên kết, phối hợp khá cao (trên 60% các tổ chức có sự phối hợp 

ở mức độ thường xuyên và thỉnh thoảng), các chuyên gia, các tổ chức trong nước là 

nguồn lực được phối kết hợp nhiều nhất và thường xuyên nhất (62,2% thường xuyên, 

27% thỉnh thoảng); sau đó xếp theo thứ tự giảm dần là các viện nghiên cứu, các trường 

đại học công lập (43,24% thường xuyên, 33,3% thỉnh thoảng); các tổ chức xã hội nghề 
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nghiệp (33,4% thường xuyên, 34,2% thỉnh thoảng); doanh nghiệp Việt Nam (31,6% 

thường xuyên, 29,7% thỉnh thoảng), chính quyền, đoàn thể các địa phương (39,7% 

thường xuyên, 27% thỉnh thoảng); các tổ chức phi chính phủ trong nước (31,56% 

thường xuyên, 31,5% thỉnh thoảng); Chính phủ và các bộ ngành (37,0% thưởng xuyên, 

23,4% thình thoảng); cộng đồng vùng/miền nơi triển khai dự án (35,2% thường xuyên, 

26,1% thỉnh thoảng). 

Bảng 3.16: Mức độ liên kết, phối hợp giữa các tổ chức (% tổ chức) 

Đơn vị: % tổ chức 

Loại hình tổ chức Thường 

xuyên  

Thỉnh  

thoảng 

Hiếm 

khi 

Chưa 

bao giờ  

Chuyên gia trong các lĩnh vực 62,2 27,0 0,0 10,8 

Viện nghiên cứu, trường đại học công lập 43,3 33,3 3,6 19,8 

Các tổ chức Hội xã hội, nghề nghiệp 33,4 34,2 7,2 25,2 

Doanh nghiệp Việt Nam 31,6 29,7 10,8 27,9 

Chính quyền, đoàn thể các địa phương 39,7 27,0 3,6 29,7 

Các tổ chức phi chính phủ trong nước 31,6 31,5 4,5 32,4 

Chính phủ và các bộ ngành 37,0 23,4 6,3 33,3 

Cộng đồng vùng/miền triển khai dự án  35,2 26,1 4,5 34,2 

Tổ chức quốc tế có đại diện tại Việt Nam 24,4 28,8 9,0 37,8 

Tổ chức quốc tế tại nước ngoài 16,2 19,8 12,6 51,4 

Tổ chức UN tại Việt Nam 7,2 16,2 14,4 62,2 

Doanh nghiệp quốc tế 6,3 14,4 13,5 65,8 

Tổ chức khác  0,9 0,9 0,0 98,2 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Bên cạnh đó số liệu điều tra phản ánh thực tế hiện nay các các VNGO kết nối 

với nguồn lực quốc tế tuy nhiên tỷ lệ không cao. Cụ thể có 62,2% các tổ chức kết nối 

nguồn lực với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trong đó 24,4% thường xuyên, 28,8% 

thỉnh thoảng và 9,0% là hiếm khi); tiếp theo đó là 48,6% với các tổ chức quốc tế tại 

nước ngoài (16,2% thường xuyên, 19,8% thỉng thoảng, 12,6% hiếm khi); 37,8% với tổ 

chức UN tại Việt Nam (7,2% thường xuyên, 16,2% thỉnh thoảng và 14.4% hiếm khi). 



103 

 

Thấp nhất là 34,2% kết nối với các doanh nghiệp quốc tế (6,3% thường xuyên, 14,4% 

thỉnh thoảng và 13,5% hiếm khi).  

Theo báo cáo của VUSTA về hoạt động hợp tác quốc tế thì trong những năm 

gần đây VUSTA đã và đang tham gia tích cực các cơ chế đa phương của khu vực 

ASEAN như Liên đoàn Kỹ sư ASEAN (AFEO), Diễn đàn nhân dân ASEAN (APF), 

Diễn đàn Nhân dân Á-Âu. Tháng 7/2018, theo đề nghị của Bộ Ngoại giao về việc huy 

động sự tham gia của các VNGO thuộc VUSTA đóng góp cho báo cáo kiểm định chu 

kỳ III về việc thực hiện các vấn đề quyền con người của Việt Nam tại Liên hợp quốc 

(UPR), VUSTA đã huy động hơn 20 tổ chức tham gia và nộp báo cáo độc lập của tổ 

chức xã hội lên Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền. Kết quả là có 12 

báo cáo của các tổ chức VNGO trong hệ thống VUSTA đệ trình thành công, chiếm 

50% số lượng báo cáo hợp lệ của Việt Nam được chấp nhận.  

Như vậy với xu thế và yêu cầu hợp tác quốc tế hiện nay đối với các VNGO là sự 

đăng ký, tham gia theo chủ đề, lĩnh vực, các diễn đàn, các hoạt động và chuỗi sự kiện 

thể hiện được mối quan tâm chung của các tổ chức. Các vấn đề thảo luận, các chương 

trình nghị sự, chương trình hành động đều mang tính khu vực và toàn cầu chứ không 

chỉ riêng các vấn đề của Việt Nam. Các mối quan hệ song phương giữa tổ chức với tổ 

chức không được coi trọng bằng các mối quan hệ đa phương, đa tổ chức. Điều này cho 

thấy nhiều các VNGO khó khăn hơn trong việc thích ứng với các mối quan hệ, hợp tác 

quốc tế mới. Mặt khác, hợp tác quốc tế còn phụ thuộc vào chuyên ngành hoạt động của 

tổ chức có đang theo xu thế chung của thế giới hay không.   

Đối với các nội dung phối hợp, bảng 3.17 cho thấy các các VNGO đã có sự phối 

hợp, huy động các nguồn lực về chuyên môn, trí tuệ, con người, khoa học và công nghệ 

phục vụ cho các hoạt động chung trong dự án phát triển cộng đồng. Về nội dung phối 

khá phong phú và đa dạng, dàn trải ở nhiều nội dung tuy nhiên với tỷ lệ % lại không 

cao (chưa đến 50% ở các nội dung), chủ yếu dựa trên chức năng, chuyên môn và loại 

hình mang tính đặc thù của từng tổ chức.  

Kết quả bảng 3.17 cho thấy, đối với tổ chức quốc tế thì các VNGO liên kết, phối 

hợp, huy động nguồn lực cao nhất (trên 30%) là ở các nội dung chuyên môn: triển khai 
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các chương trình dự án (31,3%), trao đổi chuyên gia, học tập kinh nghiệm (30,5%), tổ 

chức hội thảo tập huấn (24,1%), cung ứng dịch vụ tư vấn (22,4%). 

  Bảng 3.17: Nội dung phối hợp, huy động nguồn lực chuyên môn của tổ chức 

phi chính phủ với các đơn vị khác 

   Đơn vị % tổ chức 

Nội dung phối hợp 

Tổ 

chức 
quốc tế 

Bộ/ngành/ 

chính 

quyền  

Doanh 

nghiệp 

Tổ 

chức 
xã hội 

Không 

phối 
hợp 

Hợp tác nghiên cứu khoa học 24,1 35,8 19,7 22,4 35,7 

Hợp tác ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ 
12,6 21,6 24,2 14,4 57,1 

Trao đổi chuyên gia, học tập kinh nghiệm 30,5 20,6 17,1 23,3 44,7 

Tổ chức hội thảo, tập huấn 24,1 34,8 13,5 28,6 40,2 

Biên soạn, xuất bản sách, tài liệu 11,7 20,6 8,1 15,3 65,2 

Triển khai chương trình, dự án 31,3 43,0 28,7 18,9 32,1 

Xây dựng mô hình phát triển cộng đồng 15,3 21,5 9,0 17,0 62,5 

Vận động kiến nghị, xây dựng chính sách 7,2 24,2 2,7 12,6 68,8 

Sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm 1,8 5,4 14,3 5,4 79,5 

Cung ứng dịch vụ tư vấn, dịch vụ xã hội 17,1 22,4 26,9 20,7 50,0 

Chương trình nhân đạo từ thiện 5,4 4,5 4,5 12,5 76,8 

Nội dung khác 1,8 1,8 0,9 0,0 96,4 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Đối với các bộ, ban ngành, chính quyền các cấp thì tổ chức liên kết, phối hợp 

huy động nguồn lực chuyên môn cao nhất là ở nội dung triển khai các chương trình, 

dự án (43%), hợp tác nghiên cứu khoa học (35,8%), tổ chức hội thảo tập huấn (34,8%). 

Đáng chú ý có khoảng ¼ tổ chức (24,2%) có cơ hội phối hợp với các bộ, ban, ngành, 

chính quyền trong việc vận động kiến nghị, xây dựng chính sách trong các lĩnh vực 

phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến tổ chức. Ngoài ra cũng có trên 20% tổ chức 

lựa chọn: Cung ứng dịch vụ tư vấn, dịch vụ xã hội (22,4%); Xây dựng mô hình phát 

triển cộng đồng (21,5%); Biên soạn, xuất bản sách, tài liệu (20,6%). 
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Đối với các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước và các tổ chức xã hội 

khác thì việc phối hợp, liên kết ở tất cả các nội dung đều chiếm tỷ lệ rất thấp (dưới 

30%) cho thấy sự liện kết, hợp tác và huy động nguồn lực giữa tổ chức VNGO và 

doanh nghiệp còn có nhiều khó khăn và dường như chưa tìm được tiếng nhiều tiếng 

nói chung giữa khu vực “lợi nhuận” và “phi lợi nhuận”. Đặc biệt chưa có cơ chế, chính 

sách nâng cao là vai trò, trách nhiệm doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, tài trợ các VNGO 

với các hoạt động phát triển bền vững cộng đồng. Chiếm tỷ lệ trên 20% các tổ chức có 

hoạt động liên kết, huy động nguồn lực doanh nghiệp là các nội dung: Triển khai 

chương trình, dự án (28,7%), Cung ứng dịch vụ tư vấn, dịch vụ xã hội (26,9%) và Hợp 

tác ứng dụng, chuyển giao công nghệ (24,2%). 

Đối với các tổ chức xã hội (bao gồm hội và tổ chức phi chính phủ đồng cấp) thì 

tổ chức liên kết, phối hợp huy động nguồn lực chuyên môn cao nhất là ở nội dung Tổ 

chức hội thảo, tập huấn (28,6%), Hợp tác nghiên cứu khoa học (22,4%), Cung ứng dịch 

vụ tư vấn, dịch vụ xã hội (20,7%).  

Có hai nội dung các tỷ lệ các tổ chức lựa chọn có hoạt động liên kết hợp tác, 

huy động nguồn lực chiếm tỷ lệ khá thấp (dưới 15%) là Sản xuất, kinh doanh, cung 

ứng sản phẩm và Chương trình nhân đạo từ thiện. 

Gần đây, xu hướng phối hợp, huy động nguồn lực chuyên môn còn được biểu 

hiện qua việc nhiều các tổ chức phi chính phủ tham gia và trở thành thành viên chính 

của các mạng lưới/liên minh trong nước và quốc tế như mạng lưới sông ngòi Việt Nam 

(VRN), Mạng lưới REDD+ và VNGO- FLEGT tại Việt Nam (mạng lưới về giảm phát 

thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền 

vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng Các-bon rừng (REDD+); Liên 

minh Môi trường và Biến đổi Khí hậu của VUSTA (VECCA); Mạng phòng chống bạo 

lực trên cơ sở giới Việt Nam (GBVNet); Liên minh hành động vì công bằng sức khỏe 

(PAHE); Mạng lưới người di cư (Mnet)…  Qua sự hình thành và phát triển các mạng 

lưới, các tổ chức phi chính phủ không chỉ tạo nên cơ chế thuận lợi trao đổi kiến thức, 

kinh nghiệm mà còn giúp cho các tổ chức có thể kết nối các chuyên gia trong nước 

quốc tế, có thể kết nối các nguồn lực/các tổ chức hỗ trợ tài chính để thực hiện các 

chương trình/dự án phát triển cộng đồng ngắn hạn và lâu dài. 
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Hộp 2: Liên minh Môi trường và Biến đổi Khí hậu (VECCA) của các VNGO 

thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam 

Đây cũng chính là mô hình ứng dụng thực hành trong việc quản lý và hỗ trợ hoạt 

động của các hội và tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam do Liên hiệp Hội Việt Nam khởi 

xướng từ năm 2018. Về việc lựa chọn chủ đề của Liên minh, VUSTA xuất phát từ nhu cầu 

thực tiễn đó là Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu và đang đối mặt với hàng loạt các vấn đề về môi trường như: nước biển dâng, lũ lụt và 

hạn hán, ô nhiễm môi trường.  

Mục tiêu của Liên minh bao gồm: (1) Nâng cao năng lực và sự gắn kết giữa các 

thành viên, đóng góp hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi 

khí hậu cũng như phát triển bền vững; (2) Tăng cường công tác nghiên cứu, tư vấn, đánh 
giá và giám sát việc thực hiện cam kết môi trường và các mục tiêu phát triển bền vững; (3) 

Truyền thông chia sẻ kinh nghiệm và hoạt động của các thành viên trong mạng lưới; (4) 

Thúc đẩy tính hiệu quả trong việc triển khai các chương trình và dự án của thành viên cũng 
như phát triển những dự án mới để kết nối, chuyển dịch nguồn lực và triển khai chương 
trình với quy mô và độ bao phủ lớn hơn và phù hợp với tình trạng thực tế. 

Về lĩnh vực chủ đề, Liên minh tập trung vào 3 lĩnh vực hoạt động chính gồm có 

Quản trị Nước, Năng lượng tái tạo và Đa dạng sinh học. Mạng lưới do Cơ quan Liên hiệp 

Hội Việt Nam điều phối với sự tham gia của các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc và 

các liên hiệp hội địa phương, cùng triển khai các hoạt động về xây dựng năng lực, xây dựng 

và thực các dự án nhằm giải quyết các vấn đề tại địa phương.  
Kết quả, đến tháng 9/2020, các nhóm công tác nòng cốt của VECCA bao gồm nhóm 

về Quản trị nguồn nước, Năng lượng tái tạo và Đa dạng sinh học, đều xây dựng được các 

chương trình, dự án quy mô và thu hút được tài trợ quốc tế (tổng số 4 dự án với quy mô xấp 

xỉ 500.000 USD/ dự án thực hiện trong 3-4 năm) đến từ các nhà tài trợ gồm Liên minh Châu 

Âu, USAID, và các cơ quan của Liên hợp quốc. 

Lợi thế của VECCA: Lợi thế đầu tiên và lớn nhất của VUSTA là sở hữu một mạng 

lưới các liên hiệp, tổ chức khoa học kỹ thuật rộng khắp toàn quốc và đa ngành. Lợi thế thứ 

hai của VECCA đó là có tính chính danh trong các hoạt động can thiệp tại cộng đồng cũng 
như tham gia đóng góp chính sách. Lợi thế thứ ba của VECCA đó là một bộ phận lớn các 

tổ chức phi chính phủ Việt Nam có bề dày kinh nghiệm và hoạt động chuyên nghiệp đều là 

là thành viên của VUSTA và được huy động làm thành viên chủ chốt trong Ban điều hành 

của VECCA.  

                                         Nguồn: Ban Hợp tác Quốc tế - Liên hiệp Hội Việt Nam 
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Bên cạnh vấn đề huy động các nguồn lực chuyên môn: nhân lực và trí tuệ thì 

việc huy động các nguồn lực tài chính là đặc biệt quan trọng đối với các VNGO. Trong 

khi nguồn ngân sách trong nước hạn chế, nhiều năm nay các VNGO hướng tới sự quan 

tâm của các tổ chức quốc tế với các nguồn lực viện trợ/ tài trợ cho dự án phát triển 

cộng đồng. Từ những năm 1990 đến 2010, các các VNGO đã thu hút được một nguồn 

lực lớn tài trợ quốc tế cho các dự án PTCĐ, nhiều mô hình thành công đã không chỉ 

được áp dụng, nhân rộng ở việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế học hỏi, áp dụng tại 

các quốc gia đang phát triển khác. Những năm gần đây cùng với sự tăng trưởng kinh 

tế và việc Việt Nam ra nhập nhóm có thu nhập trung bình thấp (LMC), các tổ chức 

quốc tế đã có xu hướng giảm sự quan tâm đối với các vấn đề phát triển cộng đồng ở 

Việt Nam, nên các khoản viện trợ, tài trợ cho các dự án cộng đồng cũng giảm hơn so 

với giai đoạn trước.  

Theo số liệu báo cáo của Liên hiệp Hội Việt Nam, từ 2016-6/2018 các tổ chức 

phi chính phủ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam đã huy động được 1.230 tỷ trong đó 

có 213 dự án viện trợ phi chính phủ, 11 dự án ODA với tổng kinh phí lên tới 32.802.037 

USD, trong đó chủ yếu là các dự án liên quan tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo 

vệ môi trường được triển khai tại cộng đồng dân tộc thiểu số, người cao tuổi, nhóm đối 

tượng dễ bị tổn thương.  

Bảng 3.18: Nội dung phối hợp, huy động nguồn lực tài chính của tổ chức phi 

chính phủ với các đơn vị khác 

   Đơn vị % tổ chức 

Nội dung phối hợp 

Tổ 
chức 

quốc tế 

Bộ/ngành/ 
chính 

quyền  

Doanh 

nghiệp 

Tổ 
chức 

xã hội 

Không 

phối 
hợp 

Nhận viện trợ quốc tế 16,1 0,9 2,7 2,7 83,9 

Nhận chương trình, dự án, tài trợ quốc tế 35,9 9,9 5,4 5,4 66,1 

Nhận ngân sách đề tài, dự án trong nước 0,0 30,4 9 3,6 61,6 

Nhận tài trợ doanh nghiệp 2,7 2,7 15,2 3,6 82,1 

Xây dựng mạng lưới xin tài trợ 9,9 2,7 4,5 10,8 82,1 

Nội dung khác 1,8 1,8 0,9 0,0 96,4 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 
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Kết quả bảng 3.18 cho thấy, đối với tổ chức quốc tế thì các VNGO phối hợp, huy 

động nguồn lực tài chính cao nhất, chiếm 1/3 tỷ lệ đồng thuận của tổ chức là nhận các 

chương trình, dự án tài trợ quốc tế (35,9%). Bên cạnh đó với nội dung nhận viện trợ quốc 

tế không hoàn lại chỉ chiếm 16,1%.  Ngoài ra là nội dung Xây dựng mạng lưới xin tài 
trợ chiếm tỷ lệ 9,9% và doanh nghiệp quốc tế chiếm tỷ lệ không đáng kể (2,7 %). 

Đối với các bộ, ban ngành, chính quyền các cấp thì tổ chức liên kết, phối hợp 

huy động nguồn lực tài chính cao nhất là Nhận ngân sách đề tài, dự án trong nước 
(30,4%), Nhận chương trình, dự án, tài trợ quốc tế thông qua cơ quan nhà nước (9,9%). 
Các nội dung khác chiếm tỷ lệ không đáng kể.  

Đối với các tổ chức doanh nghiệp thì việc phối hợp, liên kết huy động nguồn 

lực tài chính cao nhất ở nội dung, nhận tài trợ doanh nghiệp (15,2%). Các nội dung 

khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Đối với các tổ chức xã hội (bao gồm hội và tổ chức 

phi chính phủ đồng cấp) thì tổ chức liên kết, phối hợp huy động nguồn lực tài chính 

cao nhất là ở nội dung xây dựng mạng lưới xin tài trợ (10,8%) các nội dung khác chiếm 
tỷ lệ không đáng kể.  

Như vậy, kết quả điều tra cho thấy khả năng phối hợp, huy động sự tham gia 
chuyên môn, khoa học, công nghệ của các VNGO với các đối tác có tỷ lệ cao hơn so 
với việc huy động nguồn lực tài chính. Tỷ lệ khoảng 1/3 các VNGO nhận được tài trợ 
quốc tế, chưa đến 1/3 tổ chức nhận ngân sách từ các hợp đồng đề tài, dự án từ nhà 
nước, chỉ có một ít tổ chức nhận tài trợ từ doanh nghiệp, đây là một tỷ lệ thấp, phản 
ánh bức tranh chung về hoạt động của tổ chức phi chính phủ Việt Nam ngày càng khó 
khăn hơn, nếu không có những giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách trong tương lai.   

Bên cạnh việc liên kết, phối hợp, huy động nguồn lực từ cơ quan, tổ chức, thì 
việc huy động nguồn lực cộng đồng cũng là thế mạnh đặc biệt của các VNGO nhất là 
trong việc tổ chức, thực hiện các dự án tại cộng đồng.  
 Từ những năm 1990, những nguyên tắc chung về sự tham gia là huy động được 

người dân địa phương tham gia vào các dự án phát triển càng nhiều càng tốt. Cộng 

đồng là nhóm tự xác định nhu cầu của mình, tham gia xác lập tiêu chí, chỉ số dự án, 

thực hiện dự án, dưới sự dẫn dắt, hỗ trợ kỹ thuật và liên kết chặt chẽ với các nhà khoa 

học. Cộng đồng là những người tham gia thực hiện dự án, đồng thời là nhóm hưởng 

lợi trực tiếp các thành quả mà dự án đem lại, bảo vệ các thành quả này và tiếp tục nhân 
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rộng dự án. Như vậy, sự tham gia cũng được coi là tiêu chí đánh giá cơ bản nhất đối 

với sự thành công, hiệu quả mà dự án đem lại cho cộng đồng.  

 Xác định được tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực và sự tham gia của 

cộng đồng cũng như các tổ chức xã hội, nhiều VNGO đã tập trung các hoạt động tác 

động, đánh giá, nâng cao năng lực cộng đồng trong khuôn khổ các dự án của mình. 

Điển hình như trong dự án Khắc phục ô nhiễm tại 38 hộ gia đình được lựa chọn để xử 

lý chất nhiễm chì trong thôn Đông Mai của Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng 

đồng, chính những người dân cộng đồng sau khi được cán bộ dự án tập huấn trở thành 

những người tham gia các hoạt động xử lý môi trường.   

Dự án Làng sinh thái trên vùng cát (Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị) là 

một dự án khá mạo hiểm từ ý tưởng đến quá trình thực hiện dự án bởi dự án không 

phải chỉ huy động sự tham gia cộng đồng trong việc cải thiện môi trường sống của cư 
dân hiện tại mà dự án còn thu hút những người dân dũng cảm tham gia, kiến tạo một 

môi trường sống khác, từ những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên trở thành thuận 

lợi cho quá trình sản xuất, tổ chức đời sống và đồng thời có thể tái tạo môi trường sinh 

thái địa phương. Giống như mô hình xây dựng kinh tế mới, dự án thuyết phục những 

người dân, hộ gia đình tình nguyện xây dựng mô hình làng mới – làng cát với những 

ý tưởng, khai thác được vùng đất cát bị bỏ hoang lâu nay. Công việc đào mương, đắp 

đập, cải tạo đất, phục vụ sản xuất nông nghiệp và hình thành một ngôi làng mới biến 

mầu vàng của cát thành mầu xanh của cây cỏ là câu chuyện cổ tích từ khoa học tới 

thực tiễn, từ những điều không tưởng tới cải tạo môi trường, tạo ra cuộc sống mới hiện 

thực bằng nỗ lực của các nhà khoa học và  cộng đồng. 

 Để huy động được sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động dự án, chính 

các VNGO, từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ dự án ngoài hoạt động chuyên môn, họ còn 

luôn phải rèn luyện những phẩm chất hy sinh mình cho công việc, nêu gương sống, lao 

động cùng cộng đồng trong suốt thời gian dài. Chính những phẩm chất này tạo nên sự 

tín nhiệm và tin tưởng của cộng đồng, cũng như làm nên thương hiệu của các VNGO:  

“Các tổ chức phi chính phủ năng động hơn trong các hoạt động. Vấn đề 

khác các tổ chức công lập là con người làm việc cùng rất nhiệt huyết, họ muốn 

đem giá trị thực sự đến với người dân, người thật việc thật. Có khi một báo cáo 

tổng kết không thể mô tả hết thành công một dự án, vì đối với các tổ chức phi 
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chính phủ họ làm việc với người dân, họ ở với người dân, họ nợ người dân một 

lời hứa, thì họ không chỉ trong dự án, mà sau dự án có thể còn có một quá trình 

dài nữa họ vẫn giữa mối quan hệ gần dân để tạo nên sự thành công thực sự bằng 

những thay đổi. Tổ chức phi chính phủ may mắn vì họ có khả năng tập trung 

những con người mà họ nhiệt huyết, đã không làm thì thôi mà làm thì phải người 

thật việc thật, theo chủ trương làm việc mang tính hiệu quả và lâu dài và cũng từ 

những người đó, người dân tin theo và tham gia hưởng ứng đông đảo”.  
   (Phỏng vấn sâu nam 1967 tuổi, giám đốc Trung tâm, Đà Nẵng)  

Đánh giá về hiệu quả trong việc phối hợp, kết nối, huy động nguồn lực giữa 

VNGO với các tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước khác, theo số liệu bảng 3.19 có 

thể thấy loại hình liên kết, phối hợp được đánh giá hiệu quả nhất là việc phối hợp, kết 

nối các chuyên gia trong các lĩnh vực (72,7%). Con số này cũng khá tương ứng với tỷ 

lệ các tổ chức phi chính phủ có sự kết nối, phối hợp với các chuyên gia trong các lĩnh 
vực trong phát triển cộng đồng.  

Bảng 3.20: Hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các 

loại hình tổ chức khác 

   Đơn vị % tổ chức 

Loại hình tổ chức Hiệu 

quả  

Bình 

thường  

Chưa 
hiệu quả 

Không 

biết 

Tổ chức UN tại Việt Nam 40,5 35,7 14,3 9,5 

Tổ chức quốc tế tại nước ngoài 38,9 33,3 9,3 18,5 

Tổ chức quốc tế có đại diện tại Việt Nam 47,8 42,0 4,3 5,8 

Chính phủ và các bộ ngành 52,7 33,8 8,1 5,4 

Viện nghiên cứu, trường đại học công lập 57,3 32,6 4,5 5,6 

Chính quyền, đoàn thể các địa phương 51,3 34,6 2,6 11,5 

Các tổ chức Hội xã hội, nghề nghiệp 36,1 49,4 4,8 9,6 

Các tổ chức phi chính phủ trong nước 40,0 46,7 10,7 2,7 

Doanh nghiệp quốc tế 18,4 47,4 18,4 15,8 

Doanh nghiệp Việt Nam 42,5 42,5 6,3 8,8 

Chuyên gia trong các lĩnh vực 72,7 17,2 2,0 8,1 

Cộng đồng vùng/miền triển khai dự án  49,4 25,3 4,8 20,5 

Khác  50,0 50,0 0,0 0,0 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 
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Tiếp theo là các Viện nghiên cứu, trường đại học công lập (57,3%), Chính phủ 

và các bộ ngành (52,7%), chính quyền đoàn thể các địa phương (51,3%). Các loại hình 

tổ chức còn lại đặc biệt là các tổ chức quốc tế vì chưa có sự kết nối, phối hợp nhiều với 

các phi chính phủ do đó mà tỷ lệ đạt hiệu quả phối hợp cũng chưa cao (dưới 50%) 

(xem bảng 3.19). 

Mặc dù cho thấy tỷ lệ huy động các nguồn lực tài chính của các tổ chức phi 

chính phủ từ các đối tác trong mẫu chưa cao, tuy nhiên các tổ chức lại đánh giá việc 

huy động và sử dụng kinh phí của họ khá hiệu quả. Theo kết quả điều tra bảng 3.20, 

có 83,9% cho rằng huy động và sử dụng kinh phí hiệu quả (23,9 % rất hiệu quả và 

60,0% hiệu quả). Cũng theo bảng số liệu mô hình trung tâm đánh giá họ huy động kinh 

phí hiệu quả cao hơn viện (88,6% so với 78,8%) và các đơn vị thành lập lâu năm có tỷ 

lệ đánh giá huy động kinh phí tốt hơn so với tổ chức mới thành lập 5 năm trở lại (93,4% 

tổ chức thành lập trên 10 năm, 90,5% tổ chức thành lập từ 5 đến 10 năm so với 65% tổ 

chức mới thành lập được dưới 5 năm).  

Bảng 3.20: Đánh giá hiệu quả của huy động và sử dụng kinh phí 

   Đơn vị % tổ chức 

Mức độ  

đánh giá 

Huy động nguồn lực kinh phí Chung 

Loại hình tổ chức Năm thành lập 

Viện Trung tâm < 5 năm 5-10 năm > 10 năm 

Rất hiệu quả 21,2 28,6 20,0 23,8 26,7 23,9 

Hiệu quả 57,6 60,0 45,0 66,7 66,7 60,0 

Bình thường 15,1 11,4 30,0 4,8 6,7 12,7 

Chưa hiệu quả 6,1 0,0 5,0 4,8 0,0 2,8 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Ngay nay việc phối hợp, hợp tác và huy động các nguồn lực của các VNGO cho 

việc thực hiện các mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển bền vững, là khá đa dạng 

về hình thức, nội dung, không chỉ vấn đề kinh phí mà còn bao quát hàng loạt nguồn 

lực con người, trí tuệ và chính sự huy động, chia sẻ lợi ích giữa các nhóm xã hội cùng 

chung lý tưởng, mục đích đã giúp họ vượt lên trên những khó khăn về tài chính, cơ sở 

vật chất để tạo ra những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội.   
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3.5. VAI TRÒ TƯ VẤN, PHẢN BIỆN, GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI VÀ VẬN 

ĐỘNG CHÍNH SÁCH  

 Về mặt pháp lý, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội gắn với chức 

năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam nhiều năm qua được khẳng định trong 

nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương.  

 Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” khẳng 

định Liên hiệp Hội Việt Nam đã thể hiện được “tính chất chính trị - xã hội, đại diện 

cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng” 

và “hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách 

quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đã có những đóng góp tích 

cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các dự án phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước”. Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ của Đảng cho Liên hiệp Hội Việt 

Nam “Chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng đường 

lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án, đề án lớn 

về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội trước khi 

cấp có thẩm quyền quyết định”. 

 Ngày 14/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2014/QĐ-

TTg thay Quyết định số 22/2000/QĐ-TTg ngày 31/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ 

“về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam”. 

Trên cơ sở đó, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 819/HD-LHHVN 

ngày 01/10/2014 để hướng dẫn thành viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội và ngày 29/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

11/2015/TT-BTC “Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”.  

Là tổ chức tập hợp nhiều tổ chức thành viên và các VNGO trong nhiệm kỳ qua, 

VUSTA tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự 

thảo văn kiện, dự án luật quan trọng của Đảng và Nhà nước, các dự án đầu tư trọng 
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điểm ảnh hưởng đến xã hội. Bên cạnh đó, VUSTA huy động các tổ chức của mình 

tham gia góp ý cho rất nhiều dự thảo văn bản quan trọng khác.  

 Theo báo cáo “tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 

của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của VUSTA trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” năm 

2020, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA, các tổ chức thành 

viên và trực thuộc trong 5 năm qua đang được triển khai mạnh mẽ cả về chiều rộng và 

chiều sâu, đạt được nhiều thành tích có ý nghĩa đối với đời sống kinh tế - xã hội địa 

phương. VUSTA đã tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh 

vực, tổ chức khác nhau để lấy ý kiến góp ý vào các chủ trương, chính sách, các dự thảo 

văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm của Nhà 

nước có ảnh hưởng lớn đến xã hội (Phản biện Dự án “đường sắt cao tốc Bắc - Nam”,  

Đề án “Quy hoạch thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050”, Đánh giá sự cố thuỷ điện 

Sông Tranh 2, Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, phản biện báo cáo của 

Công ty Poiry về thủy điện Xayabury của Lào; Góp ý đề án “đổi mới cơ chế giáo dục”, 

Phản biện Dự án “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng quăng 

bauxit giai đoạn 2020 có xét đến năm 2030”, tư vấn phản biện dự án khai thác và tuyển 

quặng mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh); Amiang trong sản xuất vật liệu xây dựng…). 

 Ngoài ra, VUSTA tham gia góp ý các Dự thảo luật quan trọng; góp ý cho rất 

nhiều dự thảo văn bản khác cũng như các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức 

khoa học và công nghệ (Góp ý Dự thảo về việc gia nhập Công ước Bảo vệ thực thể vật 

liệu hạt nhân và phê chuẩn phần sửa đổi, Dự thảo “Quy định về trao đổi, đối thoại lý 

luận chính trị”, Dự thảo “Đề án nghiên cứu Hội quần chúng”, Dự thảo “Quy định tạm 

thời về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị”, Dự thảo Nghị định Quỹ KHCN 

quốc gia, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển KHCN 

trong các cơ sở giáo dục đại học, Dự thảo Nghị định sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, Phát triển 

nguồn nhân lực KHCN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện dân số 

vàng ở Việt Nam, Đề án xây dựng và triển khai lộ trình phát triển kinh tế tri thức đến 

năm 2020, Đề án Quy hoạch Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, vấn đề an toàn 
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thực phẩm, sự cố cá biển chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, tham gia tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW...). 

Trong 5 năm qua, kể từ khi có Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, VUSTA 

và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc đã triển khai trên 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội.  

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc “Thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khoa học và 

công nghệ khi tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ 

trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội”, VUSTA đã tổ chức 

được 28 diễn đàn với các chủ đề nóng, được các cơ quan quản lý,các nhà hoạch định 

chính sách và các nhà khoa học quan tâm. Thông qua diễn đàn, trí thức, các nhà khoa 

học, các VNGO có thêm không gian, môi trường thông tin chính thống và thuận lợi để 

bày tỏ quan điểm, thái độ, phát huy trí tuệ, tâm huyết trong việc đóng góp ý kiến với 

những vấn đề quan trọng của đất nước, từ cơ sở khoa học và thực tiễn, tham mưu, tư 

vấn cho các cơ quan chức năng hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách và 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội.  

Với kết quả đạt được, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của 

VUSTA và các tổ chức thành viên, tổ chức phi chính phủ đã đề xuất được rất nhiều 

sáng kiến có ý nghĩa khoa học, góp phần tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng trong sự nghiệp 

phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước. Hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội của VUSTA đã và đang trở thành một kênh thông tin 

quan trọng, đáng tin cậy giúp các cơ quan Đảng, Nhà nước khi xem xét, quyết định các 

vấn đề quan trọng của đất nước. 

 Mặc dù ở cấp độ vĩ mô (cấp độ Liên hiệp Hội Việt Nam), các hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội được triển khai ngày càng quy mô, bài bàn và chuyên 

nghiệp, tuy nhiên, ở cấp độ các tổ chức phi chính phủ trực thuộc thì hoạt động này còn 

chưa được triển khai nhiều.  
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Bảng 3.21: Thực trạng về hoạt động tư vấn, phản biện, vận động chính sách 

   Đơn vị % tổ chức 

Mức đô tham gia 

các hoạt động 

Hoạt động Chung 

Loại hình tổ chức Năm thành lập 

Viện Trung tâm Dưới 5 

năm 

5-10 năm Trên 10 

năm 

Tư vấn phản biện, giám định xã hội* 

Có hoạt động 52,8 32,7 42,4 51,6 36,2 42,0 

Hoạt động ưu tiên 20,8 18,2 27,3 29,0 14,9 19,6 

Không có hoạt động 47,2 67,3 57,6 48,4 63,8 58,0 

Vận động chính sách* 

Có hoạt động 17,0 30,9 18,2 25,8 25,5 23,1 

Hoạt động ưu tiên 11,3 16,4 0,0 19,4 19,1 14,3 

Không có hoạt động 83,0 69,1 81,8 74,2 74,5 76,9 

Đóng góp ý kiến cho các cơ quan Đảng, Nhà nước* 

Có hoạt động 44,2 27,8 34,4 35,5 34.8 35,5 

Hoạt động ưu tiên 23,1 7,4 12,5 19,4 13,0 15,5 

Không có hoạt động 55,8 72,2 65,6 64,5 65,2 64,5 

Tham gia xây dựng văn bản pháp luật 

Có hoạt động 36,5 35,2 31,2 41,9 32,6 34,5 

Hoạt động ưu tiên 15,4 13,0 6,3 25,8 10,9 13,6 

Không có hoạt động 63,5 64,8 68,8 58,1 67,4 65,5 

(*p<0,05) 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

 Theo kết quả khảo sát bảng 3.21, tỷ lệ các tổ chức tham gia các hoạt tư vấn, phản 

biện, giám định xã hội và vận động chính sách chưa cao (dưới 50%). Cụ thể: chỉ có 

42% các tổ chức có hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (trong đó 19,6% 

coi đây là hoạt động ưu tiên); có 35,5% các tổ chức tham gia đóng góp ý kiến cho các 

cơ quan Đảng, Nhà Nước, (15.5% coi đây là hoạt động ưu tiên); có 34,5% hoạt động 

xây dựng văn bản pháp luật (13,6% coi đây là hoạt động ưu tiên); 24,1% vận động 

chính sách (14,3% coi đây là hoạt động ưu tiên). 
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  Phân tích tương quan giữa mô hình Viện và Trung tâm trong các hoạt động tư 

vấn, phản biện và giám định xã hội, Viện có tỷ lệ thực hiện các hoạt động hoạt động 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Đóng góp ý kiến cho các cơ quan Đảng, Nhà 

nước cao hơn Trung tâm (52,8% và 44,2% so với 32,7% và 27,8%). Trong khi ngược 

lại đối với hoạt động vận động chính sách thì Trung tâm lại có tỷ lệ thực hiện các hoạt 

động cao hơn Viện (30,9% so với 17%). Bên cạnh đó các tổ chức thành lập trong thời 

gian gần đây, có sự kết nối, cập nhật văn bản với cơ quan chủ quản Liên hiệp Hội Việt 

Nam nhiều hơn nên tỷ lệ hiểu các quy định về hoạt động tư vấn phản biện, giám định 

xã hội cao hơn các tổ chức thành lập lâu năm.  

 Tìm hiểu về nguyên nhân nhiều VNGO ít tham gia các hoạt động tư vấn, phản 

biện, giám định xã hội và vận động chính sách, kết quả phỏng vấn sâu cho thấy một 

phần là do tâm lý e ngại, sợ đụng chạm các vấn đề “nhạy cảm” trong chính sách, một 

phần cũng do thiếu những cơ chế để các tổ chức nói lên tiếng nói phản biện:  

“Thường thì chỉ nên ý kiến trong lĩnh vực của mình, mà cái gì liên quan đến 

mình thôi chứ rộng ra thì chính sách nhiều vấn đề bất cập lắm, phản biện sao hết”. 

          (Phỏng vấn sâu nam, 1985, phó giám đốc Trung tâm, Đà Nẵng) 

“Nói chung là chẳng có cơ chế nào cho chúng tôi nói và cũng chẳng có cơ 

chế nào tiếp thu ý kiến của chúng tôi. Nói thì cứ nói, nói theo kiến nghị từ kết 

quả dự án cộng đồng. Có kết quả thành công từ dự án thì lãnh đạo còn nghe chút 

chứ cứ phản biện chung chung thì họ không tiếp nhận”. 

            (Phỏng vấn sâu nam, 1963, Viện trưởng, Hà Nội) 

“Vận động chính sách khó lắm, lại toàn vấn đề nhạy cảm. Cứ theo nghị 

quyết, chỉ thị thì được chấp nhận chứ ý kiến trái chiều thì khó. Liên hiệp hội làm 

đầu tầu huy động các tổ chức tham gia phản biện thì còn lên đến trung ương chứ 

vài tổ chức đơn lẻ thì chỉ mình nói, mình nghe chứ ai nghe”. 

                      (Phỏng vấn sâu nữ, 1974, giám đốc Trung tâm, Hà Nội) 
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 Hộp 3: Văn bản các tổ chức VNGO thuộc VUSTA kiến nghị việc thực thi 

Nghị định 09/2016/NĐ-CP về việc bổ sung vi  chất vào thực phẩm 

 

Nguồn: Ban Tư vấn, Phản biện và giám định xã hội – Liên hiệp Hội Việt Nam 2019 [71] 

Về các nội dung, tư vấn phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách, theo 

báo cáo của VUSTA, các VNGO trực thuộc đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ 

sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật, điển hình như: Luật Khám chữa bệnh, Luật Dược, 

Luật Phòng chống HIV-AIDS, Luật Bảo hiểm y tế, dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính, 

dự thảo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, 

Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp, Luật dân số, Bộ 

Luật lao động…Theo thống kê, từ năm 2016-2019, các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội 

đã có đóng góp ý kiến trực tiếp cho 69 dự thảo luật, 80 dự thảo nghị định, 156 dự thảo 

thông tư...thông qua các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, gửi văn bản kiến nghị đến Quốc 

hội và các cơ quan hoạch định chính sách  

Theo số liệu tổng kết hoạt động của các VNGO thuộc VUSTA năm 2019 về 

công tác tư vấn, vận động chính sách cho thấy, lĩnh vực các tổ chức tham gia tư vấn, 

phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách khá đa dạng bao trùm đời sống 

phát triển kinh tế -xã hội, PTCĐ với mức độ tham gia khác nhau. Lĩnh vực các tổ chức 

tham gia tư vấn, vận động chính sách nhiều nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường chiếm 

48% (Nhiều lĩnh vực nhỏ hơn, liên quan tài nguyên, môi trường cũng có sự tham gia 
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của các tổ chức như: có 36% về lĩnh vực biến đổi khí hậu, 28% chính sách về đất đai, 

20% về tài nguyên nước, 16% về rừng, 14% về năng lượng,….).  

Tiếp sau đó là các vấn đề xã hội và phát triển bền vững (đều có 42% tổ chức), 

quyền con người (20%). Các lĩnh vực còn lại như nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, 

dân số, gia đình….đều chiếm tỷ lệ dưới 20% các tổ chức (Bảng 3.22). Như vậy, số liệu 

thống kê cho thấy, mặc dù tỷ lệ tham gia từng lĩnh vực cụ thể chưa cao, tuy nhiên sự 

quan tâm các VNGO đến các vấn đề tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động 

chính sách là khá rộng, bao quát tất cả các vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm trong các 

chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia. Trong thời đại phát triển 

khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức, tiếng nói của các nhà chuyên môn, hoạt động 

thực tiễn ngày càng trở thành một thành tố quan trọng không thể thiếu trong hoạch 

định và điều chỉnh chính sách phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của 

ngành/lĩnh vực và đời sống.  

Bảng 3.22: Các lĩnh vực mà các tổ  chức trực  thuộc của VUSTA tham gia 

tư vấn, vận động chính sách 

   Đơn vị % tổ chức 

Lĩnh vực Tỷ lệ  Lĩnh vực Tỷ lệ  

Bảo vệ môi trường          48,0 Giáo dục                             14,0 

Các vấn đề xã hội         42,0 Kinh tế (Thuế, đầu tư, thị trường)    14,0 

Phát triển bền vững 42,0 Năng lượng                      14,0 

Biến đổi khí hậu            36,0 Dân số, gia đình 8,0 

Đất đai     28,0 Khoáng sản                         8,0 

Quyền con người             20,0 Văn hóa                                       8,0 

Tài nguyên nước             20,0 Giao thông                                  8,0 

Nông nghiệp 18,0 Quy hoạch, kiến trúc    4,0 

Y tế                                     18,0 Xây dựng                               2,0 

Rừng 16,0   

       Nguồn: Báo cáo Ban Khoa học công nghệ môi trường, LHHVN, 2019 [72]. 

Khác với hoạt động tư vấn, phản biện chính sách thông thường, căn cứ Quyết 

định số 14/2014/QĐ-TTg, VUSTA đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các tổ chức 
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thành viên, các VNGO thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giảm định xã hội theo 

hướng ngày càng có chuyên môn và chuyên nghiệp hơn. Năm 2018, VUSTA biên soạn 

cuốn Sổ tay Tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong đó hướng dẫn cụ thể quy trình 

tổ chức, thực hiện tư vấn, phản biện và giảm định xã hội và các kiến thức, kỹ năng dành 

cho các tổ chức, lãnh đạo và cán bộ. Đây là một công trình quan trọng định hướng cho 

hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các VNGO.  

Theo định hướng của VUSTA, hoạt động tư vấn, phản biện và giảm định xã hội 

được hiểu như một đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chứ không phải là tập hợp ý 

kiến của các tổ chức, chuyên gia đơn lẻ mang tính tự phát. Một nhiệm vụ tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội mang tính chuyên nghiệp phải trải qua quy trình khoa học chặt 

chẽ, từ việc xác định vấn đề, đi tìm các bằng chứng thực tế, nghiên cứu, chứng minh 

luận điểm và đề xuất giải pháp. Bên cạnh đó, VUSTA cũng phân biệt 2 loại hình tư vấn, 

phản biện và giảm định xã hội theo chủ thể thực hiện là hoạt động “đặt hàng” và “chủ 

động”. Đối với “đặt hàng” thông thường sẽ kèm theo các điều kiện của cơ quan đặt hàng 

về vấn đề cần tư vấn, phản biện và giảm định xã hội, mục tiêu, nội dung, chất lượng của 

sản phẩm cũng như các yêu cầu khác về thời gian, mức độ bảo mật thông tin… Còn đối  

với “chủ động” thì cơ quan chủ trì nhiệm vụ tự xác định nội dung, mục đích, sản phẩm 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như địa chỉ gửi sản phẩm này. 

Qua khảo sát thực tế các VNGO trong mẫu nghiên cứu, thì thực tế các hoạt động 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội mang tính chuyên nghiệp như VUSTA hướng 

dẫn gần như chưa được các tổ chức thực hiện, ngoại trừ đó là những nhiệm vụ lớn do 

VUSTA chủ trì, kêu gọi các tổ chức, nhà khoa học tham gia.  

Tình trạng trên một mặt là do các VNGO chưa được các cơ quan chức năng “tín 

nhiệm”, “đặt hàng”, không có kinh phí và tư cách pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ. 

Mặt khác việc “chủ động” thực hiện nhiệm vụ thì lại vừa thiếu nguồn lực vừa ít có cơ 

hội được công nhận. Kết quả phỏng vấn sâu phản ánh rõ thực trạng này:  

“Nhà nước không đặt hàng thì chúng tôi khó mà thực hiện các nhiệm vụ tư 

vấn, phản biện. Kinh phí tổ chức eo hẹp không thể bỏ tiền túi đi phản biện cho 

một chính sách nào đó”. 

                (Phỏng vấn sâu nam, 1963, Viện trưởng, Hà Nội) 
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“Tư vấn, phản biện khác với dự án, nó không được các tổ chức tài trợ quan 

tâm hay gọi là dự án. Các nhà tài trợ chỉ quan tâm giải quyết các vấn đề cộng 

đồng, còn về chính sách thì nhà nước phải có cơ chế, cấp tiền cho các hoạt động 

phản biện thì chính sách mới tốt, mới đi vào cuộc sống”. 

                  (Phỏng vấn sâu nam, 1968, giám đốc Trung tâm, Hà Nội) 

“Liên hiệp Hội cứ đứng ra chủ trì thì chúng tôi tham gia. Liên hiệp Hội to, 

có tiếng nói, có nguồn lực chứ các VNGO thấp cổ, bé họng, tài chính lại eo hẹp, 

có việc làm, nuôi cán bộ đã khó, nói gì đi vận động chính sách”. 

            (Phỏng vấn sâu nam, 1983, phó giám đốc Trung tâm, Hà Nội) 

“Hoạt động chúng tôi làm nhiều nhất là các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, 

nhân việc tập hợp ý kiến các chuyên gia rồi biên soạn thành bản kiến nghị 2-3 

trang, gửi đến các cơ quan chức năng. Còn tổ chức thành nhiệm vụ khoa học tư 

vấn, phản biện thì chúng tôi chưa làm bao giờ”. 

          (Phỏng vấn sâu nữ, 1985, cán bộ điều phối mạng lưới PCP, Hà Nội) 

 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động 

chính sách, theo kết quả thống kê, có 77,5% các tổ chức đánh giá hoạt động quản lý 

giám sát của các tổ chức đạt ở mức độ hiệu quả và rất hiệu quả. Tuy nhiên chỉ có  

37,1% tổ chức đánh giá hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động 

chính sách góp phần thay đổi chính sách địa phương đạt mức hiệu quả và rất hiệu quả 

và 26,4% tổ chức đánh giá hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động 

chính sách góp phần thay đổi chính sách quốc gia đạt mức hiệu quả và rất hiệu quả. Sự 

đánh giá này phản ánh thực tế rất khó khăn (cả chủ quan và khách quan) trong tư vấn, 

phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách hiện nay. 

3.6. MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VAI TRÒ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG  

3.6.1. Yếu tố khách quan 

Sự thành công của các hoạt động hay các chương trình/dự án phát triển cộng 

đồng, cũng như việc thực hiện tốt các vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các VNGO phụ 

thuộc rất nhiều vào các yếu tố khách quan bên ngoài như hệ thống pháp luật, cơ chế 

chính sách của Đảng, Nhà nước, các biện pháp thực thi của cơ quan quản lý… và các 
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yếu tố chủ quan từ chính các tổ chức phi chính phủ như năng lực, kinh nghiệm, kinh 

phí, điều kiện làm việc,… 

Về các yếu tố khách quan cũng là những điểm mạnh, yếu tố thuận lợi tạo nên 

sự thành công trong các chương trinh/dự án phát triển cộng đồng của các tổ chức.  

Đơn vị % tổ chức 

 

Biểu đồ 3.11: Những yếu tố tác động thuận lợi cho hoạt động tổ chức  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Theo số liệu biểu đồ 3.11, yếu tố được xem là quan trọng nhất và tác động nhiều 

nhất là có được sự ủng hộ, tham gia của cộng đồng (65,2%), tiếp sau đó là các yếu tố 

về mặt cơ chế chính sách như: được các cơ quan quản lý trực tiếp tạo điều kiện (46,8%), 

được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành, địa phương (46,1%), các đóng góp của 

các tổ chức được xã hội ghi nhận (44,1%) và sau cùng là các chủ trương, chính sách 

tích cực của Đảng và Nhà nước (38,7%).  

Bên cạnh những thuận lợi của các tổ chức thì các tổ chức cũng gặp rất nhiều 

những khó khăn/hạn chế do các yếu tố khách quan. Theo biểu 3.12, khó khăn lớn nhất 

là khó tiếp cận với các nhà tài trợ và thiếu kinh phí (78,1%), thiếu các dự án, việc làm 

(43,8%). Hiện nay các VNGO đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với 

nguồn tài trợ nước ngoài cũng như nguồn ngân sách Nhà nước.  

Mặc dù quan điểm của Nhà nước ta có hỗ trợ chuyển giao các dịch vụ công cho 

các tổ chức/đơn vị ngoài Nhà nước khi có điều kiện và được gắn với các nhiệm vụ của 

Nhà nước. Cụ thể thông qua các văn bản: Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/1/2003 

và Thông tư số 123/2003/TT-BTC ngày 16/12/2003 hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ 

ngân sách Nhà nước cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội – nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước. Nhưng việc 

65,2

46,8

46,1

44,1

38,7

Ủng hộ, tham gia của cộng đồng

Cơ quan quản lý tạo điều kiện

Sự quan tâm, hỗ trợ Bộ, ngành, địa phương

Sự ghi nhận của xã hội

Chính sách tích cực của Đảng và Nhà nước 
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chi ngân sách của các Bộ, ngành đã được lập kế hoạch và chủ yếu giao cho các cơ quan 

Nhà nước, các tổ chức VNGO hầu như không có cơ hội được tham gia vào khâu lập kế 

hoạch. Các VNGO hiện nay chỉ có thể tiếp cận với nguồn ngân sách Nhà nước thông 

qua các chương trình/dự án đầu thầu công khai. Mà không phải dự án đấu thầu nào các 

tổ chức VNGO cũng có thể tiếp cận được vì năng lực của các VNGO và khả năng nắm 

bắt và tiếp cận được thông tin đấu thầu. 

Đơn vị % tổ chức 

 

Bảng 3.12: Những yếu tố tác động gây khó khăn cho hoạt động tổ chức  

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Ngoài ra việc khó khăn trong việc tiếp nhận nguồn lực ngân sách nhà nước bởi: 

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho những tổ chức là các tổ chức chính trị- xã hội, tổ 

chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, hội đặc thù, hoặc hội và hiệp hội có gắn kết nhất định 

với nhà nước; chưa có chính sách, cơ chế giao việc thực hiện dịch vụ công trực tiếp cho 

các VNGO, do vậy khó có thể khai thác được nguồn kinh phí từ hoạt động này. Bên 

cạnh đó, khó khăn trong việc tiếp cận vốn hoạt động vì tổ chức ngoài công lập không 

được ghi nhận là một tổ chức có chức năng nhận tài trợ, do vậy doanh nghiệp sẽ không 

được khấu trừ chi phí khi tính thuế nếu tài trợ cho các tổ chức này.  

Ngoài ra, các VNGO hiện nay rất khó khăn tiếp cận nguồn viện trợ quốc tế do: 

Nguồn kinh phí từ tài trợ nước ngoài, quốc tế đang bị cắt giảm mạnh và đang gặp rất 

nhiều thách thức để duy trì và mở rộng nguồn lực cho các hoạt động/dự án hỗ trợ phát 

triển, xóa đói giảm nghèo. Mặt khác thời gian, thủ tục phê duyệt dự án chậm, phức tạp, 

kéo dài, thiếu minh bạch dẫn tới mất cơ hội gây lãng phí và làm nản lòng nhà tài trợ, 
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các tổ chức nhận viện trợ mất quá nhiều thời gian chờ đợi, thậm chí mất cơ hội nếu 

thời gian thực hiện dự án ngắn. 

Hộp 4: Một số văn bản, chính sách của Nhà nước khiến các VNGO gặp khó khăn 
trong việc nhận viện trợ nước ngoài 

 Với Nghị định 56/2020/ NĐ- CP ngày 25/5/2020 : 

- Hạn chế quyền tiếp nhận viện trợ ODA của các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 

- Thủ tục giải ngân các dự án ODA khá phức tạp, thông qua kho bạc nhà nước; những 

dự án triển khai trên nhiều địa bàn sẽ gặp khó khăn và nguy cơ chậm tiến độ. 

 Với Nghị định 80/ 2020/ NĐ- CP ngày 08/7/2020: 

Quy định bắt buộc phải xin ý kiến 4-5 bộ ngành (Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại 

giao và Bộ Công an, một số trường hợp cần thêm VUFO). Nguy cơ kéo dài thời gian phê 

duyệt và có thể mất dự án (đối với dự án có thời gian thực hiện ngắn chẳng hạn như 6 tháng). 

 Theo Quyết định 06/2020/ QĐ- CP, ngày 21 tháng 2 năm 2020: 

- Quy định tất các các hội thảo, hội nghị có yếu tố nước ngoài đều phải xin phép không 

kể quy mô lớn nhỏ.  Đơn vị đã phải xin phép phê duyệt dự án, sau đó lại tiếp tục xin phép cho 

từng hoạt động nếu đó là Hội thảo, hội nghị Với quy định này: Gây phiền hà, tốn kém thời 

gian của cả hai phía là cơ quan quản lý nhà nước và các TCXH; đi ngược lại với cải cách 

hành chính, làm chậm tiến độ triển khai dự án 

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tế - VUSTA 

 

Một vấn đề khó khăn khác về chính sách đó là hiện nay chưa có đầy đủ các văn 

bản pháp lý cho nên trong quá trình hoạt động các VNGO gặp rất nhiều khó khăn, đặc 

biệt là chính sách thuế. Hiện nay vẫn chưa có quy định về thuế cho các VNGO, điều này 

dẫn đến thực trạng cơ quan thuế ở mỗi tỉnh, quận, huyện hướng dẫn thiếu nhất quán và 

không có cơ sở pháp lý để hướng dẫn nên thường các VNGO được cấp mã số thuế như 

một doanh nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc đơn vị sẽ phải chịu chính sách thuế như 

một doanh nghiệp, trong khi rất nhiều đơn vị hoạt động mang tính chất phi lợi nhuận đặc 

biệt là các tổ chức làm về phát triển cộng đồng.  

Bên cạnh đó, chính sách thuế chưa rõ ràng và thường xuyên thay đổi, cơ quan 

thuế tư vấn không thống nhất, văn bản hướng dẫn không có. Các tổ chức hiện nay đang 

báo cáo thuế như 1 doanh nghiệp nhưng không được chia lợi nhuận như doanh nghiệp. 
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Chưa có chính sách hỗ trợ thuế cho các các VNGO hoạt động chủ yếu vì cộng đồng và 

sự phát triển xã hội. Chưa có miễn giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động 

nghiên cứu khoa học, cống hiến cho sự phát triển xã hội, thù lao nhận được chưa tương 

xứng với công sức bỏ ra. Các các VNGO đang làm báo cáo cho cơ quan thuế như một 

doanh nghiệp có thu, lợi nhuận trong khi hoạt động của các tổ chức là phi lợi nhuận.  

Ngoài ra trong quá trình hoạt động, triển khai các dự án phát triển tại đồng các 

tổ chức chưa thực sự nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các bộ/ngành/chính quyền 

địa phương (37,1%). Đặc biệt là đối với các dự án ODA, các tổ chức còn gặp khó khăn 

trong vấn đề các thủ tục hành chính. Đây cũng là rào cản trong việc tiếp cận và triển 

khai các dự án có nguồn vốn có yếu tố nước ngoài. 

  3.6.2. Yếu tố chủ quan về tổ chức  
Bên cạnh sự tác động của yếu tố khách quan thì bản thân tổ chức cũng có những 

yếu tố chủ quan có thể ảnh hưởng đến các vai trò các VNGO trong phát triển cộng 

đồng. Điểm thuận lợi trước tiên của các tổ chức phải nói đến đó là lĩnh vực hoạt động 

của các tổ chức đa dạng, phong phú. Là các các VNGO, tức là hoạt động trong các 

mảng khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, do vậy 

lĩnh vực hoạt động của các VNGO khá đa dạng từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào 

tạo, bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, nông nghiệp nông 

thôn, truyền thông, vận động chính sách, bình đẳng giới…do vậy có nhiều tiềm năng 

tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp và kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Hơn nữa các tổ chức khoa 

học và công nghệ ngoài công lập được huy động và sử dụng kinh phí từ nhiều nguồn 

khác nhau như: Nguồn viện trợ không hoàn lại từ Quốc tế; Hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước; tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước; phí dịch vụ, hội 

phí thành viên... 

Ngoài ra còn một số yếu tố tích cực của các tổ chức phi chính phủ là nhiều tổ 

chức có đội ngũ cán bộ quản lý là nhà khoa học, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt 

tình, giàu kinh nghiệm nên rất thuận lợi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, ứng dụng và chuyển giao khoa học; đội ngũ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, 

trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ tốt tạo dựng uy tín với các nhà tài trợ trong 

nước và quốc tế; dễ dàng huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia 
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giỏi, tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề và tình nguyện tham gia các hoạt động liên 

quan. Hơn nữa là môi trường làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ cởi 

mở, năng động, thông thoáng, Bộ máy tổ chức, quản trị nhân lực gọn, nhẹ; nhiều khoản 

chi phí có thể giảm nhẹ (chi phí tiền lương, tiền công; chi phí hành chính....) 

Bảng 3.23: Đánh giá về khó khăn, thuận lợi của tổ chức phi chính phủ  

                                                                                                         Đơn vị: % tổ chức 

Yếu tố Tỷ lệ  

Thuận lợi 

Đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn 78,4 

Đội ngũ cán bộ, chuyên gia có kiến thức, trình độ, 

chuyên nghiệp 
75,3 

Tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động 73,0 

Cơ chế quản lý, tự chủ tốt 70,3 

Sử dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả 67,4 

Đảm bảo dân chủ, công bằng 61,3 

Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tốt 45,0 

Thích ứng với xu thế thị trường 47,7 

Học tập kinh nghiệm quốc tế 43,8 

Khó khăn 

Thiếu kinh phí tài trợ 78,1 

Khó tiếp cận với các chương trình/dự án nhà nước 52,2 

Khó tiếp cận nguồn ngân sách Nhà nước 46,7 

Thiếu các nguồn lực tài chính chi thường xuyên 38,9 

Khó tiếp cận với ngân sách  36,2 

Khó tiếp cận với tài trợ doanh nghiệp 35,2 

Chưa có cơ chế tiếp cận, chuyển giao dịch vụ công 29,1 

Khó tiếp cận các tài trợ quốc tế 28,9 

Nguồn: Tác giả tách và xử lý trên bộ số liệu điều tra đề tài KX01.32/16-20 

Theo số liệu bảng 3.23, những yếu tố được xem như điểm mạnh/thuận lợi nhất 

là: phần lớn có đội ngũ lãnh đạo tổ chức có chuyên môn (78,4%), năng lực đội ngũ cán 

bộ có trình độ, chuyên nghiệp (75,3%) và tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động 

phát triển cộng đồng (73%), có cơ chế quản lý, tự chủ tốt (70.3%).  
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Bên cạnh đó các yếu tố về cách thức làm việc tại các tổ chức cũng góp phần tạo 

nên thành công của tổ chức như là việc sử dụng minh bạch và hiệu quả về tài chính 

(67,4%), đảm bảo công bằng, dân chủ trong tổ chức (61,3%), Ngoài ra các yếu tố về 

điều kiện làm việc, cơ sở vật chất; tinh thần cầu thị học hỏi kinh nghiệm quốc tế, và độ 

nhanh nhậy thích ứng với xu thế thị trường cũng là một số yếu tố thuận lợi điểm mạnh 

của các tổ chức tuy nhiên tỷ lệ có được các yếu tố này chưa thực sự cao (chưa đến 50%). 

Song song với các thuận lợi của các tổ chức là các khó khăn/hạn chế mà các tổ 

chức luôn gặp phải. Vấn đề khó khăn mà các tổ chức phi chính phủ hiện nay đang gặp 

phải nhiều nhất đó chính là việc tiếp cận các nguồn lực tài chính cả trong nước lẫn 

quốc tế: thiếu kinh phí tài trợ (78,1%), khó tiếp cận vơi các chương trình/dự án Nhà 

nước (52,2%). Một trong những lý do có thể kể đến của vấn đề này, như đã trình bày 

ở trên là do bản thân các tổ chức phi chính phủ có sự liên kết hợp tác chưa thực sự hiệu 

quả với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3:  
Trong 5 năm gần đây số lượng các VNGO thuộc VUSTA được thành lập và 

hoạt động rất lớn và rất phong phú đa dạng về lĩnh vực hoạt động. Các tổ chức này 

được thành lập và hoạt động với chức năng nhiệm vụ theo Luật Khoa học và công 

nghệ. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, hạn chế về mặt cơ chế chính sách và đặc biệt 

trong việc tiếp cận các dịch vụ công, các nguồn kinh phí trong và ngoài nước, nhưng 

với sự năng động cùng những thế mạnh của các VNGO như với bộ máy tinh gọn, kết 

nối các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực trong và ngoài nước, các VNGO hiện nay 

đang có những vai trò quan trọng, đáng ghi nhận trong phát triển cộng đồng thông qua 

các hoạt động thực tiễn gắn với các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức:  

(1) Vai trò vê xây dựng, phát triển nội lực của tổ chức: các tổ chức luôn chú 

trọng tới việc xây dựng thương hiệu, hình ảnh của tổ chức bằng cách phát huy nội lực 

của tổ chức về đội ngũ lãnh đạo, cán bộ với trình độ và năng lực chuyên môn phù hợp, 

các cơ sở vật chất của tổ chức,… 

(2) Vai trò nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển cộng đồng. Các đề tài/dự 

án các VNGO đã và đang thực hiện rất phong phú và đa dạng, đa dạng về các lĩnh vực 
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của dự án, đa dạng về kinh phí thực hiện, đa dạng về thời gian thực hiện, về phạm vi 

thực hiện dự án, nguồn tài trợ, đối tác của các dự án, đối tượng hưởng lợi,… 

(3) Vai trò tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức nâng cao 

năng lực cộng đồng với các hình thức cũng rất phong phú: các khóa đào tạo ngắn/dài 

ngày, các lớp tập huấn trực tiếp, tờ rơi, sách, sổ tay hướng dẫn, phát thanh thôn/xã, 

website, diễn đàn,... thông tin tới cho cộng đồng các kiến thức, kỹ năng về chương 

trình/dự án nâng cao nhận thức và năng lực cho cộng đồng.  

(4) Vai trò kết nối, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội. Bao gồm cả nguồn 

lực tài chính, vật chất, công nghệ, trí tuệ, nhân lực, các chuyên gia, nhà khoa học, các 

tổ chức… trong và ngoài nước với các nội dung phối hợp rất đa dạng trên tất cả các 

lĩnh vực hướng tới mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững.  

(5) Vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách. Các 

VNGO đã tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều chủ trương, chính sách, dự thảo văn 

bản quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm của Nhà nước 

có ảnh hưởng lớn tới xã hội. Tuy nhiên thực tế hoạt động tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội mang tính chuyên nghiệp gần như chưa được các tổ chức thực hiện.  

Năm vai trò trên đây của các VNGO thường được thực hiện đồng thời và xuyên 

suốt trong mỗi dự án. Từ lập kế hoạch, xây dựng dự án, huy động tài trợ và đồng thời 

huy động sự tham gia của các cơ quan Bộ, ngành, các chuyên gia/nhà khoa học trong 

và ngoài nước triển khai dự án, đến việc huy động sự tham gia của cộng đồng, tập 

huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trao quyền cho cộng đồng và 

cuối cùng là kiến nghị, vận động thay đổi chính sách. Tuy nhiên các vai trò này cũng 

có thể thực hiện đơn lẻ tùy thuộc vào quy mô và tính chất của từng dự án. 
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CHƯƠNG 4 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC VNGO 

TRONG  PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

4.1. QUAN ĐIỂM PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT 

NAM TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

 Qua nghiên cứu thực trạng vai trò của các VNGO trong PTCĐ tác giả đưa ra 4 

quan điểm nhằm phát huy vai trò của các VNGO trong phát triển cộng đồng như sau: 

4.1.1. Sự hình thành và phát triển của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam là một 

sự tất yếu và khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế 

Tổ chức phi chính phủ ra đời và phát triển như một sự tất yếu trong lịch sử phát 

triển nhân loại để đáp ứng các nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì vị thế và 

vai trò của các tổ chức này càng được khẳng định. Tùy thuộc vào điều kiện phát triển 

kinh tế, thể chế chính trị, đặc trưng văn hóa và trình độ dân trí của mỗi quốc gia mà nhìn 

nhận, đánh giá, phát huy vai trò của tổ chức phi chính phủ khác nhau.  

Các VNGO xuất hiện là kết quả của quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, ban 

đầu hình thành mang tính tự phát với quy mô nhỏ, dần dần phát triển thành các tổ chức 

quy mô, mang tính chuyên nghiệp, bài bản, đa dạng hóa chức năng và tầm ảnh hưởng, 

cũng như phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước. Dự báo với cơ chế, chính sách thuận 

lợi, nhất là Luật Khoa học và công nghệ 2013, trong thời gian tới các VNGO sẽ ngày 

càng phát triển mạnh mẽ hơn và thực hiện nhiều vai trò tích cực đối với sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

Ở Việt Nam, khi xã hội càng phát triển thì càng này sinh ra nhiều vấn đề mang 

tính chất mặt trái xã hội như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, 

dịch bệnh, khoảng cách phân biệt giàu nghèo, chênh lệch về thu nhập, y tế, giáo dục 

giữa các vùng miền, lao đông việc làm, an sinh xã hội, bất bình đẳng giới... Điều đó 

ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân và các nhóm, cộng đồng xã hội. Trong 

khi đó Nhà nước có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, thì các tổ chức phi chính phủ thực 

hiện các chức năng và vai trò của mình đối với các vấn đề xã hội đang hiện hữu trong 

cộng đồng mà Nhà nước không với tới hoặc thực hiện chưa hiệu quả để trợ giúp kịp 
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thời các nhóm yếu thế, nhóm bị tổn thương. Bên cạnh đó, các VNGO đang dần đóng 

vai trò cung cấp các dịch vụ xã hội, phát triển cộng đồng. 

Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, các nước mở rộng các quan 

hệ hợp tác song phương và đa phương, hợp tác đi liền với cạnh tranh trong phát triển, 

quan hệ vừa phụ thuộc vừa tùy thuộc lẫn nhau đang chi phối các mối quan hệ, các lĩnh 

vực hoạt động đối với tất cả các quốc gia - dân tộc, các Nhà nước, các chính phủ. Các 

vấn đề toàn cầu đang nổi lên ngày một gay gắt, liên quan đến tất cả các nước, các dân 

tộc, nhất là những vấn đề xã hội, an ninh, môi trường sống, cộng đồng trách nhiệm 

giữa các nước, quốc tế, khu vực và toàn thế giới để ngăn chặn những nguy cơ thảm 

họa toàn cầu, từ chiến tranh đến biến đổi khí hậu, từ nghèo đói, bệnh tật đến xung đột 

bạo lực và bạo hành. Phát triển an toàn và bền vững đang là mối quan tâm chung của 

tất cả các nước. Do đó, tất cả các nước đều phải chia sẻ trách nhiệm và tăng cường hợp 

tác trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, nỗ lực thực hiện chuỗi giá trị toàn cầu. 

Và các VNGO góp phần không nhỏ vào quá trình đó. 

4.1.2. Phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trên cơ sở nhận 

thức đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của tổ chức phi chính phủ 

Việt Nam 

Về mặt khách quan, mô hình hoạt động và vai trò các VNGO luôn vận động và 

biến đổi trong mỗi gian đoạn lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đặc trưng 

văn hóa của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

hoạt động khác nhau. Điểm chung lớn nhất được các nhà nghiên cứu khẳng định về 

vai trò của các VNGO được biết đến là “lấp khoảng trống" trong sự phát triển nơi mà 

các tổ chức chính trị, kinh tế trong khu vực Nhà nước và doanh nghiệp không thể làm. 

Bên cạnh đó, hoạt động của các VNGO là các hoạt động xã hội, hướng tới lợi ích của 

cộng đồng, không tính tới lợi ích riêng của tổ chức. Cho nên sự hình thành các các 

VNGO từ những năm 1990 của thế kỷ trước đến nay, chủ yếu hướng đến mục tiêu phát 

triển cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ các nhóm yếu thế và các cộng đồng gặp khó khăn 

và vận động chính sách. 

Thực tế nhiều năm hình thành và phát triển, các VNGO đã chứng minh vai trò 

rất quan trọng đối với Nhà nước ở chỗ, các VNGO đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với 
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Nhà nước, tham gia trong việc tổ chức đời sống của các cộng đồng dân cư, chủ động 

phối hợp với Nhà nước, hỗ trợ Nhà nước để giải quyết các vấn đề dân sinh mà cuộc 

sống hàng ngày của người dân đặt ra. Thực hiện quá trình phát triển cộng đồng, các 

VNGO tham gia vào các lĩnh vực của đời sống: môi trường, xóa đói giảm nghèo, giáo 

dục, y tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác qua đó thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội, 

nâng cao dân trí và cải thiện điều kiện sống của nhân dân.  

Với bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, nơi đoàn kết tập hợp nhiều chuyên gia đa 

ngành, đa lĩnh vực, tâm huyết với vấn đề phát triển cộng đồng, các VNGO thường giải 

quyết các vấn đề một cách nhanh hơn, có hiệu quả thiết thực hơn, đem lại lợi ích thường 

nhật từ phía người dân được tốt hơn, khắc phục được tình trạng quan liêu qua các tầng 

nấc, bộ máy, công việc, các thủ tục quản lý hành chính, tránh được cả lãng phí, hình 

thức. Với sự chủ động và linh hoạt của các tổ chức phi chính phủ góp phần cải cách 

các thủ tục hành chính quan liêu của Nhà nước.  

Bên cạnh đó, các VNGO có thể dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận, huy động 

được các nguồn lực từ phía người dân, lại cùng với dân thỏa thuận, cùng với dân tự 

quản trong mọi hoạt động và gây dựng các phong trào phát triển cộng đồng. Nếu theo 

đúng thủ tục hành chính hay phải thông qua các cấp độ của quản lý hành chính bốn 

cấp như hiện nay thì mọi việc mà Nhà nước triển khai sẽ chậm và sẽ muộn. Các VNGO 

với bộ máy linh hoạt, hoạt động trên nguyên tắc tự chủ tự quản nên trong mọi hoạt 

động có thể giảm thiểu đáng kể những việc mà Nhà nước không cần phải tham gia một 

cách thái quá mà vẫn không đáp ứng kịp thời được nhu cầu xã hội.  

Một trong những điểm quan trọng là cùng với chức năng, nhiệm vụ của mình, 

các tổ chức phi chính phủ tập trung vào việc tập hợp được trí tuệ, kinh nghiệm thực 

tiễn của nhân dân dân, khai thác và phát huy nguồn vốn quý từ tri thức bản địa, đề xuất 

các sáng kiến cải tạo thực tiễn, tham gia tư vấn, phản biện đối với chính sách, pháp 

luật Nhà nước, giám sát hoạt động của bộ máy công quyền và hành vi công chức, giúp 

cho Nhà nước phòng tránh được nguy cơ lộng quyền, lạm quyền, vi phạm quyền dân 

chủ, làm chủ của dân, tức là nguy cơ tha hóa quyền lực. Tổ chức phi chính phủ không 

những là cơ sở xã hội, thực tiễn của Nhà nước, của chế độ chính trị nói chung mà còn 
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là địa bàn cung cấp thông tin, nguồn nhân  lực bổ sung cho Nhà nước, làm cho Nhà 

nước mạnh theo hướng pháp quyền – Dân chủ và Nhân văn.  

Một chức năng, vai trò xã hội nổi bật khác của các VNGO là: Liên kết cộng 

đồng, tạo vốn xã hội, góp sức cho các hoạt động chuyển giao khoa học, công nghệ, 

nhân đạo, từ thiện. Đây là chức năng xã hội nổi bật, đòi hỏi phải chú trọng nội dung 

hoạt động hoạt động sao cho phong phú, đa dạng, duy trì thường xuyên, tạo thành các 

phong trào xã hội như vận động, giáo dục, tuyên truyền, thi đua đưa khoa học và công 

nghệ vào đời sống. Hoạt động tạo ra nhu cầu liên kết và củng cố bền chặt sự liên kết 

đó trên nền tảng của việc chia sẻ nguồn lực và tiến bộ của khoa học và công nghệ. Hoạt 

động đòi hỏi phải huy động nguồn vốn, nhất là vốn con người, sự liên kết rộng lớn 

giữa các khu vực nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học, người dân, trong nước và 

quốc tế, với tất cả năng lực, sáng kiến, hành động tích cực chủ động, sáng tạo của tất 

cả các nhóm xã hội.  

Chức năng, vai trò xây dựng, giám sát, phản biện xã hội và vận động chính sách, 

là một chức năng nhiệm vụ quan trọng, thể hiện vai trò tham chính của tổ chức và 

người dân. Từ những nguồn vốn về kinh nghiệm, mô hình thực tiễn, sự liên kết, chia 

sẻ, khai thác các nguồn lực xã hội, từ đó các VNGO, các cộng đồng xã hội sẽ có dịp 

đúc kết kinh nghiệm, đưa ra các mô hình phát triển tiêu biểu để tham gia vào thực hiện 

các chiến lược, chương trình, chính sách, bổ sung các nguồn tri thức thực tiễn phong 

phú cho việc xây dựng các tiêu chí phát triển bền vững, nhất là kết hợp hài hòa các yếu 

tố phát triển kinh tế với đạo đức, văn hóa, xã hội, môi trường. Thực hiện chức năng, 

vai trò giám sát và phản biện chính sách đòi hỏi các tổ chức phải tuân thủ luật pháp, 

phải nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng chính trị cho cán bộ nghiên cứu, phát triển. 

Đây là vấn đề cốt lõi, nhất là dân chủ và thực hành dân chủ, đề cao tiếng nói đánh giá, 

kiến nghị của người dân với thể chế, với các chủ thể lãnh đạo, cầm quyền và quản lý. 

Tập trung nhất là nỗ lực chống tham nhũng, chống lại các biến dạng phản dân chủ.           

Chức năng cung ứng dịch vụ công là chức năng xã hội, vừa tự thỏa mãn vừa hỗ 

trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho Nhà nước. Sự tham gia của các VNGO trong cung ứng 

dịch vụ công là một bước tiến mới trong phương thức quản lý nhà nước theo hướng 

dân chủ hoá và phục vụ đối với các quá trình xã hội nói chung, phát triển xã hội nói 
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riêng. Ngày nay, phương thức này trở thành một xu hướng mới ở nhiều nước và đã 

khẳng định vai trò của các VNGO trong sự hợp tác với nhà nước. Các VNGO làm 

nhiệm vụ huy động các lực lượng xã hội tham gia những công việc xã hội, thể hiện 

được sức mạnh của nhân dân trong nhiều công việc hết sức khó khăn, mà một mình 

Chính phủ không thể làm được như trợ cấp, hỗ trợ thuốc men, lương thực cho các vùng 

bị thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, cho các đối tượng chính sách 

xã hội, cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cấp phát học bổng cho học sinh nghèo, nuôi 

dạy trẻ khuyết tật, xây trường học cho các vùng dân tộc thiểu số…Số tiền mà các các 

VNGO vận động vào công việc nhân đạo, từ thiện đó chiếm một tỷ lệ quan trọng trong 

tổng ngân sách đầu tư của Nhà nước.  

Chức năng ngoại giao nhân dân là “cánh tay” vươn dài của Nhà nước trong quan 

hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Việc tham gia của các VNGO trong điều kiện hội nhập 

quốc tế là một đòi hỏi của quá trình toàn cầu hoá, là đòi hỏi của hợp tác và cạnh tranh. 

Các VNGO có vai trò to lớn trong giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế, bảo 

vệ người tiêu dùng và người sản xuất trong nước theo các quy tắc quốc tế.  

Thực tế cho thấy các VNGO có mối quan hệ thuận lợi trong hợp tác quốc tế và 

thực hiện đối ngoại nhân dân một cách mềm dẻo và linh hoạt, góp phần cùng ngoại 

giao của Đảng và Nhà nước thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường tinh thần 

đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới. Thông qua 

việc thực hiện những chức năng nói trên, VNGO làm cho các tổ chức công quyền bớt 

đi những biểu hiện quan liêu, xa dân, áp đặt quyền lực lên đầu người dân... làm cho 

quá trình dân chủ hóa và lành mạnh hóa xã hội thu được những kết quả tích cực. Tính 

chất không vụ lợi hoặc phi lợi nhuận, vì sự tiến bộ và phát triển xã hội của các tổ chức 

xã hội có tác dụng sâu sắc đến việc giáo dục ý thức công dân, giáo dục đạo đức và lý 

tưởng cách mạng, ý thức cộng đồng. Việc chia sẻ giữa các VNGO với nhân dân về tài 

chính và các quyền lợi vật chất - tinh thần đã giúp cho đời sống xã hội ổn định.   

4.1.3. Tạo môi trường dân chủ, bình đẳng giữa các các tổ chức phi chính phủ các 

tổ chức công lập trong việc tiếp cận các chương trình/đề tài/dự án quốc gia và các 

dịch vụ công 

Ngay từ khi Đổi mới (1986) Đảng ta đã xác định, dân chủ hóa toàn diện các lĩnh 
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vực của đời sống để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và động lực 

của Đổi mới. Từ thực tiễn nước ta cho thấy, việc thực hành dân chủ rộng rãi là vấn đề 

them chốt đế giải quyết mọi khó khăn, vì dân chủ chính là động lực của tiến bộ và phát 

triến. Thực hiện dân chủ hóa toàn dân tạo môi trường bình đẳng cho mọi cá nhân và tổ 

chức có thể tham gia giám sát, phản biện các vấn đề xã hội, phát hiện các sai phạm làm 

trong sạch Đảng, chính quyền về Nhà nước. 

Hiện nay, Việt Nam ngày càng hướng tới việc xã hội hóa các dịch vụ công để 

giảm gánh nặng cho Nhà nước. Việc phá bỏ sự độc quyền của Nhà nước trong cung 

cấp dịch vụ công, mở cửa và huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp 

hàng hoá, dịch vụ cho xã hội mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Khi xã hội hóa dịch 

vụ công bộ máy nhà nước sẽ rút dần ra khỏi lĩnh vực dịch vụ công không cần thiết, thu 

gọn bộ máy quản lý nhà nước theo đúng chức năng cốt lõi. Bộ máy nhà nước chỉ tập 

trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - vấn đề đang là ưu tiên hàng đầu 

hiện nay.  

Bên cạnh đó, xã hội hóa dịch vụ công góp phần nâng cao chất lượng các dịch 

vụ công, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp/VNGO và người dân được thụ hưởng 

các dịch vụ công có chất lượng cao, qua đó góp phần tăng sức cạnh tranh của ngành 

dịch vụ, các đơn vị ngoài công lập và nền kinh tế Việt Nam. Do đó, để đẩy mạnh xã 

hội hóa dịch vụ công góp phần huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội từ khu 

vực phi chính phủ/tư nhân đầu tư vào dịch vụ công. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt 

các chính sách thúc đẩy phát triển doanh nghiệp/các tổ chức phi chính phủ, tạo cơ hội 

để các đơn vị/tổ chức này được tham gia bình đẳng khi đầu tư kinh doanh trong lĩnh 

vực dịch vụ công… 

Ngoài ra, việc tạo môi trường dân chủ hóa, cạnh tranh công bằng trong vấn đề 

tiếp cận các dịch vụ công vừa giúp cho chất lượng dịch vụ đạt hiệu quả cao nhất (vì sự 

cạnh tranh giữa các VNGO và doanh nghiệp. Nếu tổ chức này làm không hiệu quả sẽ 

bị thay thế bẳng một đơn vị khác) đồng thời cũng sẽ làm giảm các tệ nạn tham nhũng, 

thất thoát tài sản công của Nhà nước.  

Đồng thời khi Nhà nước tạo môi trường dân chủ, cạnh tranh bình đẳng sẽ thu 

hút sự quan tâm và tham gia của các nguồn lực, các tổ chức quốc tế vào Việt Nam. 
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Hiện nay nguồn lực tài trợ của các INGO cho các dự án phát triển cộng đồng tại Việt 

Nam là rất lớn mà hầu hết các nguồn tài trợ đó có sự kết nối và thực hiện bởi các 

VNGO. Đó là sự chia sẻ trách nhiệm và gánh nặng rất lớn đối với Nhà nước. 

4.1.4. Tạo môi trường, không gian thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững 

 Để phát huy hơn nữa vai trò các VNGO trong PTCĐ ở Việt Nam hiện nay, cần 

đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế và tiến tới chấm dứt xu hướng “nhà nước hoá”, 

“hành chính hoá”. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thể chế 

quản lý nhà nước đối với các VNGO theo hướng kết hợp phát huy vai trò tự quản của 

tổ chức - quản lý nội bộ với quản lý của Nhà nước nhằm, một mặt bảo đảm tính chất 

“phi nhà nước”, mặt khác tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước 

đối với các tổ chức phi chính phủ. 

Nghiên cứu sớm ban hành Luật về Hội và tổ chức Phi chính phủ để có sơ sở pháp 

lý cao trọng việc quản lý nhà nước đối với các VNGO và tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức hoạt động. Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các VNGO và trách nhiệm 

của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các VNGO, tạo 

điều kiện để các tổ chức này hoạt động đúng hướng, có hiệu quả. Quản lý các NGO 

trong và ngài nước đang hoạt động ở nước ta để đảm bảo các tổ chức này hoạt động 

đúng pháp luật của Việt Nam. 

Nếu các VNGO được quản lý tốt, tạo môi trường và điều kiện tốt cho các tổ chức 

hoạt động tốt thì sẽ đem lại kết quả rất to lớn đối với việc đổi mới hệ thống chính trị, 

thực hiện và phát huy dân chủ, công bằng, bình đẳng trong xã hội và góp phần làm cho 

Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh. Các VNGO hiện nay góp một vai trò quan 

trọng trong việc kiểm tra, giám sát và phản biện các vấn đề xã hội góp phần xây dựng 

bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. 

Tiếp tục thể chế hóa việc tham gia của các VNGO trong việc hoạch định chủ 

trương, chính sách của Đảng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, 

nhất là cơ chế giám sát, phản biện xã hội; cung ứng dịch vụ công; PTCĐ. Tạo điều 

kiện cung cấp đầy đủ thông tin và có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức phi chính 
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phủ tham gia vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách nền hành chính 

nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế quốc 

tế. 

Để môi trường và điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của các VNGO ở 

nước ta hiện nay, Nhà nước ta cần thực hiện hiệu quá vấn đề minh bạch trong quản lý 

và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Tính minh bạch là thực hiện chế 

độ công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, các đơn vị 

cung ứng dịch vụ công, các doanh nghiệp nhà nước, cũng chính là việc minh bạch 

trong vấn đề huy động nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Đồng thời, công bố công khai, 

minh bạch quá trình soạn thảo và thi hành các cơ chế, chính sách; các dự án đầu tư, 

xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước, huy động sự đóng góp của dân; 

quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công; thực hiện công khai, minh bạch việc tuyển 

dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức và công bố công khai tài sản của 

cán bộ, công chức theo quy định.... Chính việc thực hiện chế độ công khai, minh bạch 

này là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, làm trong 

sạch đội ngũ cán bộ, công chức, bên cạnh đó nó có ý nghĩa rất quan trong trong việc 

thực hiện quyền làm chủ của dân, tạo niềm tin của dân đối với bộ máy nhà nước. 

4.2. GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 

TRONG PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

Xuất phát từ nhận thức mới về vai trò của các VNGO và thực trạng về vai trò 

của các VNGO trong PTCĐ, để phát huy hơn nữa vai trò các tổ chức này góp phần tạo 

nên sự phát triển bền vững từ các cộng đồng khó khăn và các nhóm yếu thế đồng thời 

giảm gánh nặng cho Nhà nước, tạo động lực phát triển đất nước nhanh và bền vững, 

cần thực hiện 5 nhóm giải pháp sau: 

4.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 

Thực tế rất nhiều năm qua chúng ta mong muốn xây dựng Luật về Hội và các tổ 

chức phi chính phủ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Để tạo điều kiện 

cho các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ có thể hoạt động và phát triển 

mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhà nước cần sớm nghiên cứu, ban hành luật về Hội 

và các NGO để đảm bảo môi trường pháp lý thuận lợi và chính danh cho các tổ chức.  
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 Các văn bản pháp lý cần làm rõ quy trình thủ tục thành lập các tổ chức theo sự 

phân bố của các chức năng, trong đó có chức năng phát triển cộng đồng. Nhà nước cần 

mạnh dạn xây dựng các chính sách ưu tiên, hỗ trợ các tổ chức trong thời gian đầu thành 

lập thông qua việc tin tưởng giao trách nhiệm thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh 

vực phát triển cộng đồng.  

Nhà nước cần thúc đẩy nhanh việc tạo lập và phát triển thị trường khoa học và 

công nghệ trong lĩnh vực phát triển cộng đồng trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng giữa 

các tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ. Thị trường khoa học công nghệ là động 

lực cơ bản nhất đối với việc đẩy nhanh quá trình đổi mới mô hình quản lý, hoạt động 

ở các tổ chức khoa học công nghệ cả ở khu vực công lập và khu vực phi chính phủ, 

trên tinh thần học hỏi, trao đổi mô hình giữa các tổ chức công và tổ chức tư nhân, góp 

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm khoa học và công nghệ.  

Để tạo điều kiện cho các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ có thể 

hoạt động và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhà nước cần sớm nghiên 

cứu, ban hành luật về Hội và Luật về NGO để đảm bảo môi trường pháp lý thuận lợi 

cho các tổ chức VNGO hoạt động và phát triển.  

 Nhà nước cần thúc đẩy nhanh việc tạo lập và phát triển thị trường khoa học và 

công nghệ trong lĩnh vực PTCĐ trên tinh thần cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức 

thuộc chính phủ và phi chính phủ. Thị trường khoa học công nghệ là động lực cơ bản 

nhất đối với việc đẩy nhanh quá trình đổi mới mô hình quản lý, hoạt động ở các tổ 

chức khoa học công nghệ cả ở khu vực công lập và khu vực phi chính phủ, trên tinh 

thần học hỏi, trao đổi mô hình giữa các tổ chức công và tổ chức tư nhân, góp phần 

nâng cao chất lượng, hiệu quả các sản phẩm khoa học và công nghệ.  

Hoàn thiện môi trường pháp lý, hệ thống chính sách khuyến khích và thúc đẩy 

các hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ, Nhà nước cũng 

cần thực thi những chính sách miễn, giảm thuế đối với các VNGO hoạt động trong lĩnh 

vực khoa học công nghệ, phát triển cộng đồng, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao 

điều kiện sống của những người bị thiệt thòi hoặc vì vấn đề chung của cộng đồng như 

giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường… Hiện nay các 

các VNGO thuộc VUSTA thực hiện chính sách đóng thuế cho nhà nước giống như các 
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doanh nghiệp trong khi các tổ chức này không kinh doanh mà chủ yếu thực hiện các 

dự án phát triển cộng đồng, ngoài ra hàng năm các tổ chức còn đóng khoản phí cho cơ 

quan quản lý Liên hiệp hội Việt Nam là 12 triệu/năm. 

 Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội mang tính chính thống và chuyên nghiệp về hoạt động khoa 

học công nghệ, chính sách khoa học công nghệ, chính sách bảo vệ môi trường, phát 

triển bền vững. Đồng thời các tổ chức này phải thực hiện công khai, minh bạch các 

nguồn thu chi tài chính và chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà 

nước. Đây là một trong những khó khăn trong quá trình hoạt động của các tổ chức. 

Nhà nước cũng cần nghiên cứu, xem xét, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành 

chính đối với các tổ chức phi chính phủ trong việc tổ chức các hoạt động dự án, đặc 

biệt là các dự án cộng đồng. Bên cạnh đó cần tạo cơ chế thu hút các tổ chức phi chính 

phủ quốc tế tiếp tục đến làm việc và tài trợ cho các VNGO. Mở rộng mô hình liên kết 

giữa tổ chức phi chính phủ quốc tế và các VNGO cùng làm việc trong các chương 

trình, dự án phát triển cộng đồng. Nhà nước nên trao quyền cho các tổ chức phi chính 

phủ trong một số chương trình trọng điểm nếu họ đáp ứng được yêu cầu.  

Nhằm giảm gánh nặng tài chính của nhà nước thì xã hội hóa dịch vụ công là 

một trong những nội dung quan trọng nhất trong mô hình quản lý công mới ở các nước 

phát triển hiện nay. Xã hội hóa dịch vụ công đồng nghĩa với việc giảm thiểu trách 

nhiệm của nhà nước trong cung cấp các dịch vụ, nhà nước đóng vai trò điều tiết bảo 

đảm sự có mặt của dịch vụ công đó thay vì trực tiếp cung cấp các dịch vụ công. Việc 

cung ứng dịch vụ được giao cho các thành phần kinh tế tư nhân, cá nhân thực hiện. 

Như vậy, vai trò của nhà nước lúc này dần trở thành người "lái thuyền" thay vì người 

"chèo thuyền" như trước đây.  

Tuy nhiên hiện nay vấn đề xã hội hóa dịch vụ công ở nước ta vẫn còn nhiều hạn 

chế: những tiêu cực, tham nhũng hối lộ diễn ra trong các hoạt động đầu tư công. Nhiều 

lĩnh vực khu vực ngoài nhà nước chưa đủ lớn mạnh để tiếp nhận việc cung ứng dịch 

vụ cho nên Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo cung ứng dịch vụ, nhiều chính sách thu 

hút đầu tư công chưa đủ mạnh, các chính sách như thuế, tín dụng, đất đai,…chưa triển 

khai đồng bộ… Do đó mà Nhà nước cần điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách 
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phù hợp để thu hút đầu tư công từ khu vực ngoài công lập cũng như tạo môi trường 

bình đẳng để các VNGO có thể tham gia cung ứng các dịch vụ công. 

Trong các chính sách tài chính theo ngân sách, cần từng bước xoá bỏ việc cấp 

phát tài chính theo kiểu xin - cho, xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự bao cấp của 

nhà nước trong các chương trình, dự án phát triển cộng đồng. Cần nhân rộng các mô 

hình Quỹ phát triển khoa học công nghệ, đóng vai trò trung gian cấp phát tài chính, hỗ 

trợ vốn vay, tín dụng cho các công trình nghiên cứu khoa học với các VNGO. Bên 

cạnh đó cần đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là khuyến khích các doanh nghiệp 

đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ và thu hút nguồn vốn đầu tư nước 

ngoài. Xác định chính sách cụ thể khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành 

phần kinh tế tham gia hợp tác, đầu tư và huy động các nguồn lực tài chính hướng tới 

các hoạt động khoa học và công nghệ.  

Trong các chương trình dự án, cần đổi mới từ mô hình thanh quyết toán theo 

các khoản mục chi tiết sang mô hình khoán tự chủ về tài chính, khoán công việc và 

đánh giá trên hiệu quả công việc. Thực tế cho thấy chế độ thanh quyết toán trong các 

chương trình dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường nhiều năm nay 

vẫn có nhiều mâu thuẫn đối với chất lượng, hiệu quả công việc và chế độ trả công với 

người lao động, nó khuyến khích các nhà khoa học làm ra những sản phẩm mang tính 

đối phó như mua bán hóa đơn, chứng từ và các vấn đề tiêu cực khác.  

 Để phát triển thị trường khoa học công nghệ hướng tới phát triển cộng đồng, 

đặc biệt trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế, nhà nước cần sớm có những 

nghiên cứu để từng bước quy chuẩn hoá toàn bộ các lĩnh vực, các hoạt động liên quan 

đến các hoạt động dự án theo tiêu chuẩn quốc tế. Bản thân việc tổ chức các hoạt động 

các VNGO cũng phải được hiểu là một công nghệ và ở góc độ đó, chúng ta cần ứng 

dụng những công nghệ tiên tiến để đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động khoa 

học và công nghệ. 

Bên cạnh đó, việc quản lý các VNGO cần kết hợp chặt chẽ giữa tự quản của các 

VNGO với quản lý của nhà nước đối với tổ chức này; phát huy tính tự quản của tổ 

chức phi chính phủ trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước nhằm khắc phục hành 

chính hóa, nhà nước hóa, đồng thời hạn chế tính tự phát hoặc lợi dụng danh nghĩa tổ 



139 

 

chức phi chính phủ để hoạt động kinh doanh kiếm lời, thậm chí vì mục đích chính trị, 

gây mất ổn định chính trị - xã hội. Nhà nước cũng cần quy định rõ nội dung và trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ, trong đó chú trọng việc tuân thủ tôn chỉ, mục đích đã được phê 

duyệt và việc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của các tổ chức, nhất là với việc sử 

dụng nguồn tài trợ của nước ngoài và tổ chức quốc tế đối với các tổ chức xã hội.           

4.2.2. Giải pháp về giáo dục, đào tạo và nâng cao năng lực 

* Giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực cho chuyên gia/cán bộ làm công tác 

phát triển cộng đồng: 

Đối với chương trình giáo dục và đào tạo bậc đại học và sau đại học trong lĩnh 

vực PTCĐ: cần chú trọng tới vấn đề chất lượng đào tạo hơn là số lượng, tích cực đổi 

mới phương pháp đào tạo và học theo các mô hình và tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường 

đào tạo đa dạng các chuyên ngành trong lĩnh vực PTCĐ, phát triển bền vững hướng 

tới nghiên cứu, ứng dụng trong thực tế các chuyên ngành công tác xã hội trong lĩnh 

vực phát triển cộng đồng với cách tiếp cận tham gia từ cộng đồng.   

         Cần nghiên cứu thí điểm mô hình đào tạo đầu vào gắn với đầu ra, đặc biệt là đào 

tạo các chuyên gia/cán bộ dự án để khi ra trường sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu 

công việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ liên quan tới lĩnh vực 

PTCĐ. Xây dựng nội dung, phương pháp giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, giảng viên 

theo hướng hiện đại hóa, gắn với thực hành, ứng dụng, phát huy tính chủ động sáng 

tạo của các nhà khoa học, các chuyên gia về PTCĐ ngay khi còn là sinh viên trên ghế 

nhà trường. 

 Người làm công tác cộng đồng là cầu nối giữa người dân, tổ chức tại địa phương 

và các tổ chức cá nhân bên ngoài và cũng chính là người thúc đẩy người dân địa phương 

tham gia trong các hoạt động PTCĐ. Vì vậy người làm công tác phát triển cộng đồng 

có vai trò rất quan trọng (vai trò xúc tác để người dân chia sẻ thông tin bàn bạc để đi 

đến quyết định và cũng nhau hành động giải quyết các vấn đề của địa phương, vai trò 

biện hộ đại diện cho tiếng nói của người dân và cộng đồng gửi đến các cơ quan chức 

năng, vài trò nghiên cứu, vai trò lập kế hoạch, và vai trò huấn luyện, bồi dưỡng các 

nhóm trong cộng đồng…). Để thực hiện tốt được các vai trò đó thì bên cạnh những 
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kiến thức năng lực về mặt chuyên môn thì họ phải là những người có thái độ đúng đắn, 

có những kỹ năng cần thiết khi làm việc với người dân, hiểu và vận dụng linh hoạt các 

công cụ thường được sử dụng trong PTCĐ Tất cả những kiến thức đó cần được lồng 

ghép vào quá trình đào tạo, học tập của sinh viên chuyên ngành PTCĐ. Ngoài ra cơ sở 

đào tạo cần lồng ghép các kiến thức lý thuyết với các hoạt động thực tiễn thông quá 

các chương trình thực tế tại cộng đồng. 

 Các chuyên gia/cán bộ dự án phát triển cộng đồng tại các VNGO cần liên tục 

được đào tạo, tập huấn các kiến thức mới, các kỹ năng, phương pháp mới và công nghệ 

mới để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn trong việc triển khai dự án phát triển 

cộng đồng. Với mỗi dự án PTCĐ khác nhau sẽ có những tính chất khác nhau, đối 

tượng, kinh phí, thời gian, địa bàn… và các nhóm cộng đồng khác nhau. Cho nên việc 

đào tạo, tập huấn cho các cán bộ/chuyên gia phát triển cộng đồng sẽ góp phần tạo thuận 

lợi hơn trong quá trình triển khai dự án tại cộng đồng. Đặc biệt các tổ chức luôn tiếp 

thu và học hỏi kinh nghiệm các chuyên gia/tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh 

vực phát triển cộng đồng gắn với bối cảnh điều kiện cụ thể từng địa phương Việt Nam 

cũng sẽ góp phần tạo nên thành công của các dự án PTCĐ. 

* Giáo dục, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng 

Trong các dự án PTCĐ thì cộng đồng đóng vai trò là chủ thể của mọi hoạt động 

tại địa phương mình. Vai trò chủ thể được thể hiện ở việc các thành viên trong cộng 

đồng là người chủ động, tích cực và quyết định các hoạt động của cộng đồng. Vì họ 

hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết các khó khăn, thách thức và mong muốn của 

mình. Hiểu về tiềm năng lợi thế của họ, và họ biết cách huy động và gắn kết các thành 

viên trong cộng đồng lại với nhau. Do đó mà việc tăng cường sự tham gia của người 

dân địa phương trong tất cả các hoạt động là cách làm tốt nhất để phát huy tính chủ 

động, sáng tạo và trách nhiệm của người dân và điều đó làm nên thành công của dự án. 

Huy động sự tham gia của cộng đồng là chưa đủ mà cần phải nâng cao năng lực 

của cộng đồng. Để khi dự án kết thúc với những gì dự án đã làm cho địa phương, những 

gì cộng đồng được học, được đào tạo thì người dân có thể tự mình tiếp tục duy trì và 

phát triển bền vững. Cho nên với bất kỳ dự án phát triển cộng đồng nào không thể thiếu 
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các bước quan trọng đó là tham vấn cộng đồng, huy động sự tham gia của cộng đồng, 

đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và trao quyền cho cộng đồng. 

Do đó, các chuyên gia, các cán bộ phát triển cộng đồng cần nghiêm túc và dành 

nhiều thời gian, công sức cho việc đào tạo, giáo dục phổ biến kiến thức, kỹ năng cho 

người dân để người dân nắm được các kiến thức, cũng như kỹ năng trong việc xử lý 

các vấn đề khó khăn của chính họ. Giống như việc dự án/nhà tài trợ trao cho cộng đồng 

chiếc cần câu cá thì phải dạy họ cách sử dụng cần câu và các kỹ năng để họ có thể câu 

được nhiều cá nhất hơn là việc trao tặng cho họ 1 giỏ cá.  

 Khi người dân được đào tạo, tập huấn những kiến thức và kỹ năng cơ bản về 

chương trình/dự án thì họ sẽ dễ dàng tham gia, phối hợp với các chuyên gia/cán bộ vào 

quá trình thực hiện dự án tại cộng đồng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Quá trình tập huấn 

này sẽ diễn ra liên tục và xuyên suốt dự án, để cộng đồng có thể nắm rõ và làm chủ 

được kiến thức, công nghệ và đặc biệt có thể thích nghi và ứng phó với mọi tình huống 

xảy ra. 

4.2.3. Giải pháp về thông tin, truyền thông làm thay đổi nhận thức cộng đồng 

 Cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động phát triển 

cộng đồng và vai trò các tổ chức phi chính phủ trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng và mạng xã hội nhằm cũng cấp cho cộng đồng kiến thức, kỹ năng ứng phó, xử 

lý các vấn đề cộng đồng. Khuyến khích các VNGO trong việc biên soạn sách vở, tài 

liệu truyền thông về khoa học và công nghệ, tổ chức các chương trình, hoạt động truyền 

thông. Phát huy những mô hình sáng tạo trong truyền thông các vấn đề phát triển cộng 

đồng: truyền thông về môi trường ứng phó biến đổi khí hậu, truyền thông về y tế và 

chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, truyền thông về vấn đề an toàn thực phẩm, truyền 

thông về vấn đề bình đẳng giới, chống bạo hành giới và bạo lực gia đình, truyền thông 

về vấn đề giáo dục, việc làm…  

Bên cạnh đó lập đường dây nóng tư vấn các vấn đề về phát triển cộng đồng, lập 

các chuyên mục đối thoại chuyên gia và người dân trên các diễn đàn báo chí chính 

thống có nhiều độc giả hiện nay. Cần tăng cường các hoạt động giới thiệu các dự án, 

nêu gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực phát triển cộng đồng để tăng cường khả 

năng học hỏi giữa các cá nhân và tổ chức. 
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Cần nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ 

quốc gia về môi trường cũng như đối với các vùng miền, lĩnh vực cụ thể. Trong thời 

đại bùng nổ của nền văn minh thông tin và tri thức, thông tin khoa học công nghệ đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội và bảo vệ môi trường. Để các nhà khoa học sớm có cơ hội tiếp cận và làm chủ 

nguồn lực này, cần phải có chiến lược đầu tư, quy hoạch và xây dựng cơ sở dữ liệu 

khoa học công nghệ ngày càng hiện đại ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, 

từ các ban, bộ ngành cho đến các lĩnh vực hoạt động khoa học, công nghệ.  

Bên cạnh việc phát triển các nguồn tài liệu in ấn, nghe, nhìn cần đẩy nhanh quá 

trình số hóa các nguồn tài liệu. Tăng cường đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, cải thiện công 

tác thư viện, lưu trữ. Cần mở rộng và cải thiện chất lượng các loại hình dịch vụ cung 

cấp thông tin và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, giữa các nhóm xã hội, đặc 

biệt là các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ.  

Các các VNGO cần đa dạng hóa các loại hình phổ biến thông tin nhằm quảng 

bá kết quả dự án và những tác động từ những can thiệp cộng đồng. Những hoạt động 

này giúp các tổ chức nâng cao uy tín của các tổ chức tổ chức phi chính phủ trong đánh 

giá của Chính phủ cũng như các nhà tài trợ trong nước và quốc tế. 

4.2.4. Giải pháp về huy động tổng thể các nguồn lực 

        Các VNGO hoạt động theo mô hình tự chủ, tự hạch toán và phi lợi nhuận điều 

này luôn gây khó khăn cho các tổ chức về kinh phí hoạt động và quá trình triển khai 

thực hiện các ý tưởng dự án. Trong khi các nguồn lực tài trợ quốc tế ngày càng suy 

giảm, nhà nước cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư cho các hoạt 

động phát triển cộng đồng, đầu tư cho ý tưởng của các tổ chức khoa học và công nghệ 

theo phương thức đôi bên cùng có lợi. Cần phát triển các hình thức cho vay vốn, nhà 

nước và tổ chức cùng đầu tư. 

 Bên cạnh đó các ý tưởng tốt, hiệu quả trong quá trình thực hiện các dự án tại 

cộng đồng, nhà nước cần có sự khuyến khích, khen thưởng cả về vật chất, tinh thần. 

Nhà nước cũng mạnh dạn đầu tư cho các tổ chức để nhân rộng các hình hoạt động hiệu 

quả ra toàn xã hội.  
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        Mặc dù là tổ chức phi lợi nhuận tuy nhiên trong quá trình thực hiện các dự án tại 

cộng đồng, các tổ chức cũng nghiên cứu các mô hình đầu tư cùng cộng đồng, nhất là 

trong các mô hình sinh kế để có thể đem lại một phần nguồn thu cho tổ chức, đồng thời 

chứng minh được các mô hình sinh kế là đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân và 

cộng đồng.  

 Nhà nước cần khuyến khích các INGO đầu tư, hỗ trợ trong các lĩnh vực phát 

triển cộng đồng để phối hợp với các nguồn lực của Nhà nước từ Trung ương tới địa 

phương. Đồng thời Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách phù hợp, tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, 

tạo điều kiện cho các VNGO dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực quốc tế và khi tiếp 

cận được rồi thì Nhà nước cũng cần giảm bớt các thủ tục hành chính hóa giúp các tổ 

chức thuận lợi trong quá trình triển khai dự án tại cộng đồng. 

 Bên cạnh việc huy động nguồn lực tài chính việc huy động nguồn lực về con 

người cũng không kém phần quan trọng. Các tổ chức cần huy động liên kết các chuyên 

gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. Cần có 

một mạng lưới các chuyên gia tư vấn và cùng tham gia quá trình thực hiện dự án tại 

cộng đồng. Các chuyên gia là những người giàu kinh kinh nghiệm và có nhiều ý tưởng 

sáng tạo, nhiều phát hiện vấn đề mới cũng như có nhiều giải pháp thích đáng sẽ góp 

phần mang lại thành công cho dự án. 

 Ngoài các nguồn lực bên ngoài thì nguồn lực nội tại bên trong cộng đồng cũng 

vô cùng quan trọng, nguồn lực con người cũng như nguồn lực vật chất, làm nên thành 

công của các chương trình/dự án phát triển cộng đồng. Do đó người làm công tác cộng 

đồng cần khéo léo, thuyết phục sự tham gia của người dân vào quá trình thực hiện dự 

án phát triển cộng đồng tại địa phương. Trên tinh thần và quan điểm Nhà nước và nhân 

dân cùng làm. Trong rất nhiều dự án, vì lợi ích và sự phát triển chung của cộng đồng 

rất nhiều người dân tình nguyện tham gia sức người, sức của, hiến đất làm đường, xây 

trường học, nhà văn hóa... 

4.2.5. Giải pháp về hợp tác quốc tế 

Cần tăng cường hợp tác, liên kết giữa các VNGO với các nguồn lực trong nước 

và quốc tế trong việc triển khai dự án phát triển cộng đồng. Mở rộng mô hình hợp tác 
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giữa các tổ chức ở cả khu vực công và khu vực tư trong các dự án cụ thể. Tạo điều kiện 

cho các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ có kênh kiến 

nghị trực tiếp với nhà hoạch định chính sách và thực thi chính sách, để những kiến 

thức, kinh nghiệm, mô hình thực tế của các dự án cồng đồng đến được với chính sách 

vĩ mô của chính phủ, các cấp ngành, địa phương trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. 

Các VNGO cần  tổ chức nhiều buổi hội thảo, tập huấn có sự tham gia của các 

chuyên gia, các nhà tài trợ quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn thách thức 

trong quá trình làm các dự án phát triển cộng đồng vừa nâng cao năng lực cho cán bộ 

dự án, vừa để thu hút các nguồn lực đầu tư vào các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. 

Mặc dù Việt Nam đã trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp nhưng vẫn 

còn rất nhiều khó khăn và thách thức chưa được giải quyết triệt để như: hậu quả chiến 

tranh kéo dài; một số nhóm đặc biệt gồm người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa... 

Cùng với đó là chênh lệch vùng miền, đời sống của nhân dân một số địa bàn còn rất 

khó khăn, một số tác động mang tính phi truyền thống như tác động của biến đổi khí 

hậu, những biến đổi xuyên biên giới... Tất cả những khó khăn, thách thức này cho thấy 

vẫn có cơ hội cho các tổ chức phi chính phủ cùng các nguồn viện trợ nước ngoài với 

tư cách là các đối tác tiếp tục cùng chia sẻ với Việt Nam, 

Việc kết nối được các nguồn lực trong nước và quốc tế là việc cũng không mấy 

dễ dàng trong những năm gần đây nhưng để duy trì được sự hợp tác với các đối tác đó 

về lâu dài thì bản thân các VNGO cần có tư duy cách làm việc khoa học, nghiêm túc 

và công khai mình bạch về mặt tài chính.  

Bên cạnh đó cần tăng cường mối quan hệ thông qua các mạng lưới/diễn đàn tập 

hợp các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng nhằm chia sẻ kinh 

nghiệm giữa các bên có cùng mối quan tâm. Điều này giúp các tổ chức hạn chế các 

điểm yếu và phát huy các điểm mạnh của mình trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. 

Cần kết nối giữa các mạng lưới trong nước và mạng lưới quốc tế cùng khu vực. 

Đồng thời Nhà nước cũng sẽ có cơ chế giám sát chặt chẽ các đối tác và các nguồn 

lực liên kết với các VNGO này để ngăn ngừa, hạn chế những mặt trái, không để các thế 

lực thù địch lợi dụng, làm phương hại đến an ninh chính trị, lợi ích quốc gia. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 4: 
Nghiên cứu đưa ra và phân tích bốn quan điểm phát huy vai trò của các VNGO 

trong phát triển cộng đồng đó là: (1) Sự hình thành và phát triển của các tổ chức phi 

chính phủ Việt Nam là một sự tất yếu và khách quan trong quá trình phát triển nền kinh 

tế thị trường và hội nhập quốc tế; (2) Phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam trên cơ sở nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của tổ chức 

phi chính phủ Việt Nam; (3) Tạo môi trường dân chủ, bình đẳng giữa các các tổ chức 

phi chính phủ các tổ chức công lập trong việc tiếp cận các chương trình/đề tài/dự án quốc 

gia và các dịch vụ công; (4) Tạo môi trường, không gian thuận lợi để các tổ chức phi 

chính phủ Việt Nam thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững. 

Trên cơ sở đó, tác giả đã chỉ ra 5 giải pháp chính nhằm phát huy vai trò của các 

VNGO trong PTCĐ, trong đó có những giải pháp ngắn hạn và có những giải pháp dài 

hạn, gồm: giải pháp về cơ chế chính sách, giải pháp về giáo dục, đào tạo và nâng cao 

năng lực cho cộng đồng và cả đội ngũ chuyên gia/cán bộ làm công tác cộng đồng; giải 

pháp về mặt thông tin, truyền thông làm thay đổi nhận thức cộng đồng; giải pháp về 

huy động tổng thể các nguồn lực gồm cá nguồn lực trong nước và quốc tế, nguồn lực 

vật chất lẫn nguồn lực con người; giải pháp về hợp tác quốc tế. 

Trong 5 giải pháp luận án đưa ra thì có thể nói nhóm giải pháp về mặt cơ chế 

chính sách và quan trọng nhất. Khi bài toán về mặt cơ chế, chính sách được giải quyết 

thì các giải pháp khác sẽ thay đổi tích cực theo. Nhà nước cần hoàn thiện môi trường 

pháp lý, hệ thống chính sách, sớm ban hành Luật về các tổ chức phi chính phủ, trong 

đó quy định quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các VNGO. Đồng thời Nhà nước 

cũng sẽ có những cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các VNGO nhưng 

đồng thời cũng khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và có những cơ chế phù hợp cho 

các VNGO hoạt động tích cực hiệu quả, có những đóng góp cho sự phát triển xã hội 

nói chung và trong PTCĐ nói riêng.   
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Việc áp dụng các lý thuyết xã hội học và lý thuyết liên ngành như lý thuyết vai 

trò, lý thuyết Chức năng cấu trúc, lý thuyết Phát triển cộng đồng, lý thuyết về Vốn xã 

hội đã cho phép luận án xác định vị thế, vai trò các tổ chức VNGO, giải thích các vai 

trò của tổ chức từ chức năng và hoạt động thực tiễn, đặc biệt xem xét các tổ chức 

VNGO như một nguồn vốn xã hội quan trọng cần khai thác, phát huy hiệu quả. Qua 

kết quả nghiên cứu của đề tài thì hiện nay, các VNGO trực thuộc hệ thống quản lý của 

VUSTA ngày càng khẳng định vai trò và sự tham gia với tư cách là nguồn vốn xã hội, 

phát huy tác dụng trong các hoạt động PTCĐ tại các vùng miền khác nhau trên lãnh 

thổ Việt Nam. Qua kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy hiện nay hoạt động PTCĐ 

rất được sự quan tâm của các VNGO với nhiều lĩnh vực khác nhau: bảo vệ môi trường, 

ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục, đào tạo, thông tin, truyền thông, phát triển kinh 

tế, xóa đói giảm nghèo, văn hóa – xã hội, y tế, chăm sóc sức khỏe, phát triển nông 

nghiệp – nông thôn,... 

Phần lớn các VNGO thuộc VUSTA hiện nay thể hiện các vai trò quan trọng 

trong phát triển cộng đồng, với 5 vai trò chính: (1) vai trò xây dựng, phát triển tổ chức; 

(2) Vai trò nghiên cứu, triển khai dự án phát triển cộng đồng; (3) Vai trò tổ chức đào 

tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực cho cộng đồng; (4) 

Vai trò kết nối, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội; (5) Vai trò tư vấn, phản biện, 

giám định xã hội và vận động chính sách. 

Vai trò xây dựng và phát huy tổ chức được thể hiện thông qua một số các chỉ 

báo: trình độ, năng lực về nhân lực của tổ chức, kinh nghiệm của tổ chức, kinh phí của 

tổ chức, các nguồn kinh phí (đối tác) của tổ chức... 

Vai trò nghiên cứu, triển khai dự án phát triển được thể hiện thông qua các chỉ báo: 

năng lực chủ trì/thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu phát triển và phát triển cộng đồng; 

Các lĩnh vực và các nội dung hoạt động, triển khai các đề tài/dự án trong hoạt động phát 

triển cộng đồng; Các mô hình/sáng kiến của các tổ chức thực hiện tại cộng đồng; Kết quả 

đạt được và những tác động của các chương trình/dự án tới cộng đồng... 
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Vai trò tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức nâng cao 

năng lực cho cộng đồng được thể hiện thông qua các chỉ báo: các hoạt động đào tạo, 

tập huấn, phổ biến kiến thức được thực hiện tại các tổ chức; loại hình, công cụ, phương 

thức, nội dung của hoạt động đào tạọ, tập huấn, truyền thông, phổ biến kiến thức; Kết 

quả đạt được và tác động của các hoạt động đào tạo, truyền thông, phổ biến kiến thức 

tới cộng đồng... 

Vai trò kết nối, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội thể hiện: khả năng kết nối 

các nguồn lực trong nước và quốc tế của các VNGO cả về nguồn lực tài chính, vật 

chất, công nghệ lẫn nguồn lực con người, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực và chính 

cộng đồng vùng dự án; Các nội dung phối hợp với các nguồn lực trong nước và quốc 

tế hướng tới PTCĐ; Tham gia các mạng lưới/liên minh trong nước và quốc tế trong 

các lĩnh vực cùng hành động hướng tới phát triển cộng đồng. Kết quả đạt được và hiệu 

quả của việc huy động và sử dụng các nguồn lực... 

Vai trò tư vấn phản biện, giám định xã hội và vận động chính sách được thể 

hiện: thực trạng các tổ chức tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và vận động chính 

sách: số lượng tổ chức tham gia, các lĩnh vực tham gia, nội dung tham gia, hình thức 

tham gia, các đối tượng chịu tác động của hoạt động tư vấn, phản biện và vận động 

chính sách, hiệu quả của hoạt động,... 

Các VNGO hiện nay thực hiện nhiều vai trò phong phú và đa dạng theo lĩnh vực 

chuyên môn và nguồn lực của tổ chức, tạo nên nhiều mô hình thành công và hiệu quả 

trong thực tế. Những đặc điểm của tổ chức như nguồn nhân lực, trình độ và năng lực 

chuyên môn, cũng như khả năng tiếp cận với các nguồn lực để thực hiện các chương 

trình/dự án...là những yếu tố trực tiếp tác động việc thực hiện hiệu quả vai trò của các 

VNGO trong PTCĐ. Ngoài ra là các yếu tố khách quan khác tác động là cơ chế, chính 

sách, đặc điểm cộng đồng, địa phương, vùng, miền tạo nên những đặc trưng khác biệt 

trong mô hình PTCĐ của các VNGO.  

Theo kết quả nghiên cứu thì yếu tố khách quan được xem là điểm thuận lợi nhất 

của các tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đó là có được sự ủng hộ, tham gia của 

cộng đồng (65,2%), tiếp sau đó là các yếu tố về mặt cơ chế chính sách như: được các cơ 

quan quản lý trực tiếp tạo điều kiện (46,8%), được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành, 
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địa phương (46,1%), các đóng góp của các tổ chức được xã hội ghi nhận (44,1%) và sau 

cùng là các chủ trương, chính sách tích cực của Đảng và Nhà nước (38,7%). 

Bên cạnh đó những yếu tố khách quan được xem là những khó khăn/hạn chế 

nhất đối với các tổ chức đó là khó tiếp cận với các nguồn tài trợ, thiếu kinh phí (78,1%) 

và khó tiếp cận với các dự án (43,8%) và chưa có đầy đủ các văn bản pháp lý cũng như 

các chính sách hỗ trợ dành cho các VNGO đặc biệt là các chính sách về thuế và chính 

sách tiếp cận các nguồn lực trong và ngoài nước. 

Yếu tố chủ quan thuận lợi nhất đối với các tổ chức đó là có đội ngũ lãnh đạo có 

chuyên môn và có đội ngũ cán bộ, chuyên gia có kiến thức, trình độ, chuyên nghiệp; 

tiếp đó là tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động; cơ chế quản lý, tự chủ tốt; sử 

dụng kinh phí minh bạch, hiệu quả... 

Cơ chế, chính sách đối với các VNGO tham gia phát triển cộng đồng hiện nay 

chưa có sự đồng nhất, vẫn còn nhiều vướng mắc và hạn chế. Còn có sự khác biệt từ 

chính sách vĩ mô đến việc thực hiện chính sách giữa các cơ quan, tổ chức khác nhau. 

Hiện nay chưa có Luật về tổ chức phi chính phủ, các cơ chế, chính sách hiện nay chưa 

tạo thực sự điều kiện dễ dàng cho các VNGO có thể tiếp cận với các nguồn tài trợ nước 

ngoài, và nguồn ngân sách Nhà nước thì lại càng khó hơn. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

          Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

        Nhà nước sớm hoàn thiện hệ thống pháp lý, ban hành Luật tổ chức Phi chính phủ 

hoặc trước hết là các văn bản dưới luật rõ ràng, chặt chẽ, khoa học, phù hợp thực tế, 

quy định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ 

chức, phát huy được thế mạnh, vai trò của các VNGO và khắc phục những mặt yếu 

kém, hạn chế và những nguy cơ, rủi ro và các NGO mang lại. 

 Trước mắt ngắn hạn, Nhà nước cần điều chỉnh một số các quy định, chính sách 

hỗ trợ các VNGO dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực nước ngoài. Bên cạnh đó tạo môi 

trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các VNGO và các tổ chức công lập 

trong việc tiếp cận các chương trình/dự án có nguồn ngân sách Nhà nước. Nhà nước 

tiếp tục xã hội hóa dịch vụ công một cách công khai, minh bạch và bình đẳng tạo cơ 

hội cho các tổ chức khoa học công nghệ phi chính phủ có thể tiếp cận. Nhà nước cần 
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có chính sách ưu đãi về Thuế đối với các VNGO, đặc biệt là các tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực PTCĐ. 

  Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và công nghệ là các cơ quan được giao chức năng quản 

lý nhà nước về các VNGO, tổ chức KH&CN ngoài công lập, cần tiếp tục nghiên cứu, 

ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và phát triển các 

VNGO trong lĩnh vực PTCĐ. Cần có những chính sách ưu tiên với các tổ chức hoạt 

động hiệu quả và đem lại các giá trị thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội và PTCĐ. 

Cần xây dựng bộ tiêu chí quản lý các tổ chức một cách khoa học, hỗ trợ và giải quyết 

kịp thời các khó khăn đang đặt ra của các tổ chức trong quá trình hoạt động. Thường 

xuyên tổ chức các diễn đàn, các hoạt động chia sẽ kinh nghiệm của các tổ chức.    

          Các bộ ban ngành như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, 

Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tạo điều kiện để các VNGO trong lĩnh phát triển cộng đồng có thể tiếp cận các 

chương trình, dự án quốc gia, các dịch vụ công trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng 

như: xử lý ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường, y tế và chăm sóc sức khỏe người 

dân, giáo dục và đào tạo, truyền thông phổ biến kiến thức, nông nghiệp – nông thôn,... 

Để thúc đẩy chất và lượng của thị trường khoa học và công nghệ, các Bộ cần xây dựng 

những nguyên tắc về sự cạnh tranh bình đẳng, tăng cường các hoạt động nghiên cứu, 

triển khai ứng dụng các công trình nghiên cứu vào thực tiễn, khuyến khích đầu tư và 

sử dụng các kết quả khoa học, tăng cường các quy định về đấu thầu, đặt hàng các 

chương trình, dự án dối với các các VNGO.   

          Cần tăng cường quá trình giao lưu, hợp tác chủ động giữa các tổ chức KH&CN 

trong khu vực chính phủ và các VNGO hướng tới PTCĐ. Sự kết hợp giữa các loại hình 

tổ chức ở khu vực nhà nước và khu vực phi chính phủ sẽ góp phần gắn khoa học với 

thực tiễn, gắn nghiên cứu lý thuyết với thực thực hành, thực nghiệm đem lại hiệu quả 

cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động cải thiện môi trường trong thực 

tiễn.  

           Đối với các tổ chức phi chính phủ  

Cần xây dựng lộ trình phát triển tổ chức hướng tới mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, 

khắc phục những điểm yếu hạn chế trong mô hình tổ chức, đặc biệt là các vấn đề về 
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nhân sự, chuyên môn, công tác tổ chức hành chính. Đối với các tổ chức tuy dựa trên 

mô hình quản lý “mềm” nhưng cần xây dựng các nguyên tắc quản lý mang tính khoa 

học để duy trì sự ổn định của tổ chức. Tiếp tục đào tạo, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng 

lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự của tổ chức. Phát huy tốt nội lực thì 

mới có thể thu hút được các nhà đầu tư, các nguồn tài trợ. 

Trong các hoạt động chuyên môn, cần nhanh chóng tổng kết các bài học kinh 

nghiệm thực tiễn từ các mô hình dự án chuyển giao cho các cơ quan quản lý để nghiên 

cứu, áp dụng các mô hình hiệu quả trên quy mô và diện rộng hơn. Cần tiếp tục tăng 

cường quá trình vận động tài trợ, huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có các doanh 

nghiệp địa phương để thực hiện các ý tưởng khoa học, cải tạo thực tiễn, đa dạng hóa 

các hoạt động và sản phẩm dự án hướng đến công tác bảo vệ môi trường.  

Cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông, xuất bản phẩm, phổ biến kiến 

thức khoa học và công nghệ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các nhóm xã hội và 

vận động chính sách hướng tích cực hướng tới mục tiêu phát triển cộng đồng trong 

những năm tới.    
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