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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Cùng với chính sách đổi mới, các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

(TCPCPNN) đã vào Việt Nam với số lƣợng ngày càng lớn, triển khai nhiều 

hoạt động viện trợ và có đóng góp nhất định cho xóa đói-giảm nghèo và phát 

triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2017, Việt Nam có quan 

hệ với trên 1.000 TCPCPNN, trong đó trên 600 tổ chức có hoạt động thƣờng 

xuyên. Theo thống kê chƣa đầy đủ, trong giai đoạn 2001-2017, vốn viện trợ 

của các TCPCPNN giải ngân đạt gần 4 tỷ đô-la Mỹ [3]. 

Theo đánh giá chung, viện trợ của các TCPCPNN không chỉ có đóng 

góp về kinh tế-xã hội mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, đối ngoại. Trong 

thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, một số tổ chức phi chính phủ phƣơng Tây, bất 

chấp chính sách thù địch và hiếu chiến của Mỹ và của chính phủ thân Mỹ của 

họ, đã tổ chức xuống đƣờng đấu tranh phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt 

Nam, vận động, quyên góp hàng hóa (nhƣ lƣơng thực, thuốc men) để gửi giúp 

Việt Nam. Sau khi đất nƣớc hoàn toàn thống nhất, một số TCPCPNN tiếp tục 

giúp Việt Nam, song chủ yếu mang tính cứu trợ nhân đạo. Trong thời kỳ Mỹ 

và phƣơng Tây bao vây, cấm vận chống Việt Nam, một số TCPCPNN, nhất là 

các tổ chức Mỹ, đã tích cực vận động bỏ cấm vận, đồng thời hình thành một 

kênh quan trọng trong thông tin đối ngoại tới chính giới và công chúng Mỹ.  

Trong những năm đổi mới, với giá trị vốn viện trợ ngày càng tăng, các 

TCPCPNN đã đóng góp trực tiếp cho xóa đói-giảm nghèo và phát triển tại 

Việt Nam. Tác dụng của hoạt động và vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc 

nhìn nhận trên một số phƣơng diện quan trọng là: Hỗ trợ giải quyết một số 

khó khăn về kinh tế-xã hội ở các vùng có dự án; đào tạo và nâng cao năng lực 

cho cán bộ các cơ quan đối tác và ngƣời dân trong các vùng dự án; giới thiệu 

và ứng dụng thành công một số mô hình phù hợp trong phát triển. Ngoài ra, 
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một số TCPCPNN cũng hỗ trợ cho một số hoạt động lập pháp, xây dựng 

chính sách, giáo dục và đào tạo trong và ngoài nƣớc... [103; 104]. 

Tuy nhiên, cho đến nay, chƣa có nghiên cứu hệ thống và đầy đủ về vai 

trò và phƣơng hƣớng phát huy vai trò của nguồn vốn viện trợ của các 

TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. 

Đề tài “Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong 

phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam” đƣợc thực hiện nhằm mục đích phân 

tích, đánh giá một cách hệ thống vai trò và những đóng góp về kinh tế-xã hội 

của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN ở Việt Nam, phân tích xu hƣớng, 

phƣơng hƣớng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn vốn này 

cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới. 

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở khảo sát vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh 

tế-xã hội, luận án chỉ ra những thành tựu, những vấn đề đặt ra và nguyên nhân 

của các vấn đề đó nhằm đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp phát huy hơn nữa vai 

trò và những đóng góp của nguồn vốn này trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt 

Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về vốn viện trợ của các 

TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội; 

- Xây dựng khung lý thuyết cho phân tích vốn viện trợ của các 

TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội; 

- Phân tích thực trạng vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2017, chỉ rõ những thành 

tựu, những vấn đề đặt ra và nguyên nhân; 

- Phân tích và đánh giá chính sách của Nhà nƣớc liên quan đến vốn 

viện trợ của các TCPCPNN; 
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- Đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của vốn viện trợ của 

các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt 

Nam trong giai đoạn tiếp theo. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận án là vốn viện trợ của các TCPCPNN 

trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và phát huy vai trò nguồn vốn 

này trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; quy mô, lĩnh vực, địa bàn 

của vốn viện trợ của các TCPCPNN; những yếu tố ảnh hƣởng đến vốn viện 

trợ của các TCPCPNN. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án 

- Phạm vi không gian nghiên cứu: Không gian nghiên cứu giới hạn 

trong lãnh thổ Việt Nam. 

- Phạm vi thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ 2001 đến 2017 và định 

hƣớng đến năm 2025. 

- Nội dung nghiên cứu của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu vốn 

viện trợ và vai trò vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã 

hội, bao gồm phân tích vốn viện trợ của các TCPCPNN với tƣ cách là một 

nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội; trong giảm nghèo và nâng cao thu 

nhập, thúc đẩy công bằng xã hội thông qua đầu tƣ trong lĩnh vực y tế, giáo dục 

và xã hội; thúc đẩy bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. Đồng thời, luận 

án làm rõ cơ sở và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò nguồn vốn này 

trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. 

4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận án 

4.1. Phương pháp luận và cách tiếp cận 

Đề tài luận án đƣợc thực hiện trên cơ sở phƣơng pháp luận duy vật biện 

chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin, một số lý thuyết kinh tế 

học hiện đại về nguồn lực và đầu tƣ phát triển. 
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Cách tiếp cận nghiên cứu của luận án nhìn nhận vốn viện trợ của các 

TCPCPNN đặt trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, từ góc độ 

kinh tế phát triển. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp hệ thống hóa: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong tất 

cả các nội dung của luận án, trong đó có tổng quan tình hình nghiên cứu liên 

quan đến vốn viện trợ của các TCPCPNN (Chƣơng 1) và cơ sở lý luận và thực 

tiễn của đề tài (Chƣơng 2), để xây dựng một khung lý thuyết lô-gích trong 

nghiên cứu luận án. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng 

chủ yếu ở phần tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề của luận 

án (Chƣơng 1), cơ sở lý luận và thực tiễn vốn viện trợ của các TCPCPNN trong 

phát triển kinh tế-xã hội (Chƣơng 2) và thực trạng vốn viện trợ của các 

TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam (Chƣơng 3). 

- Phương pháp quy nạp và diễn dịch: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng ở 

Chƣơng 2 và Chƣơng 3 để làm rõ các khái niệm và các nội dung liên quan 

đến chủ đề nghiên cứu của luận án. 

- Phương pháp điển cứu: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng chủ yếu ở 

Chƣơng 3 để minh họa việc sử dụng vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt 

Nam thông qua một số trƣờng hợp dự án trong một số lĩnh vực cụ thể. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Phƣơng pháp này nhằm nghiên 

cứu, phát hiện bản chất và quy luật, rút ra bài học kinh nghiệm liên quan 

đến vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam (Chƣơng 4). 

- Phương pháp dự báo: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng nhằm đánh giá 

xu hƣớng vốn viện trợ của các TCPCPNN (Chƣơng 4). 

5. Khung phân tích của luận án 

Từ nhận thức rằng vốn viện trợ của các TCPCPNN có vai trò là một 

nguồn lực đầu tƣ bổ sung cho phát triển kinh tế-xã hội, chịu ảnh hƣởng bởi 



5 
 

nhiều yếu tố và do đó cần có những giải pháp phù hợp để phát huy vai trò của 

nguồn vốn này, khung phân tích đề tài luận án đƣợc xác định nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

↓         ↓         ↓ 
 

 

 

 

 

 

 

↓         ↓         ↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Những nhân tố ảnh hƣớng tới vốn viện trợ của các TCPCPNN  

và vai trò của vốn này trong phát triển kinh tế-x  hội: 
 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia tiếp nhận vốn viện trợ của các 

TCPCPNN. 

 Chính sách của quốc gia tiếp nhận đối với vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

 Năng lực của các cơ quan, tổ chức ở quốc gia tiếp nhận vốn viện trợ của các 

TCPCPNN. 

Nội dung phát huy vai trò của vốn viện trợ của các TCPCPNN 

trong phát triển kinh tế-x  hội: 

 Vốn viện trợ của các TCPCPNN bổ sung nguồn lực vốn cho đầu tƣ phát triển. 

 Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần giảm nghèo và nâng cao thu nhập. 

 Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã 

hội thông qua đầu tƣ trong lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo và xã hội. 

 Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần bảo vệ môi trƣờng, ứng phó với 

biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của vốn viện trợ của các TCPCPNN 

trong phát triển kinh tế-x  hội ở Việt Nam: 

 Hoàn thiện các văn bản pháp quy nhằm tạo môi trƣờng pháp lý thuận lợi cho 

vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

 Nâng cao tính chủ động và năng lực của các bộ, ngành, địa phƣơng trong quan 

hệ và triển khai vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

 Nâng cao năng lực cán bộ ở các bộ, ngành, địa phƣơng. 

 Nâng cao năng lực cơ quan đầu mối quốc gia về các TCPCPNN. 
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 Theo khung phân tích đã xác định, để thực hiện mục đích nghiên cứu, 

luận án trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và ở nƣớc ngoài 

nhằm xác định khoảng trống nghiên cứu và hƣớng nghiên cứu của luận án. 

Với hƣớng nghiên cứu trên, luận án đề cập đến một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội, trong đó 

khảo sát kinh nghiệm của một số quốc gia với vốn viện trợ của các 

TCPCPNN để rút ra một số bài học cho Việt Nam liên quan đến nguồn vốn 

viện trợ này. 

 Trên cơ sở đó, luận án khảo sát thực trạng vốn viện trợ của các 

TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam, những thành tựu, 

những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của những vấn đề đó, nhằm định hƣớng 

những giải pháp phát huy vai trò của vốn viện trợ của các TCPCPNN trong 

phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. 

6. Đóng góp mới của luận án 

- Đóng góp về lý luận: Bổ sung và làm rõ một số vấn đề lý luận về vốn 

viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội; phân tích và đánh 

giá có cơ sở khoa học và thực tiễn về vốn viện trợ của các TCPCPNN với 

phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. 

- Đóng góp về thực tiễn:  

Một là, nhận diện, phân tích và đánh giá thực trạng dòng vốn viện trợ 

của các TCPCPNN vào Việt Nam và phân tích dòng vốn này đặt trong sự 

phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. 

Hai là, điển cứu một số trƣờng hợp dự án nhằm chỉ rõ vai trò, ảnh 

hƣởng và đóng góp của vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh 

tế-xã hội ở Việt Nam. 

Ba là, đề xuất giải pháp và gợi ý chính sách nhằm phát huy hơn nữa 

vai trò, đóng góp của nguồn vốn này trong phát triển kinh tế-xã hội của 

Việt Nam. 



7 
 

7. Ý nghĩa của luận án 

- Ý nghĩa lý luận: 

Luận án bổ sung và làm rõ hơn cơ sở lý luận về các tổ chức phi chính 

phủ, về vốn viện trợ của các TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội. 

- Ý nghĩa thực tiễn: 

 Kết quả nghiên cứu và những kết luận, giải pháp đề xuất là cơ sở khoa 

học và thực tiễn để Nhà nƣớc Việt Nam có thể tham khảo nhằm: 

- Tăng cƣờng thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN cho phát triển 

kinh tế-xã hội của đất nƣớc; 

- Hạn chế những mặt tiêu cực, phát huy những mặt tích cực của vốn 

viện trợ của các TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội; 

- Tăng cƣờng công tác quản lý đối với vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

8. Kết cấu của luận án 

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

luận án đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng và 15 tiết. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN  

VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ  

NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 

 

1.1. NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƢỢC NGHIÊN CỨU LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nƣớc ngoài có liên quan đến đề 

tài của luận án 

Các công trình nghiên cứu chủ yếu trong những năm gần đây có thể 

đƣợc phân làm ba nhóm chính gồm: i) Các công trình nghiên cứu về các 

TCPCPNN và vai trò của các TCPCPNN trong huy động và triển khai vốn 

viện trợ cho phát triển kinh tế-xã hội; ii) các công trình nghiên cứu về vai trò 

và hiệu quả của vốn viện trợ của các TCPCPNN đối với phát triển kinh tế - xã 

hội; và iii) các công trình nghiên cứu về kinh nghiệm quản lý các TCPCPNN 

và thu hút vốn viện trợ của các tổ chức này cho phát triển kinh tế-xã hội ở một 

số nƣớc trên thế giới. 

Dƣới đây là một số công trình nghiên cứu tiêu biểu ở nƣớc ngoài theo 

ba nhóm nội dung nêu trên. 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu về các tổ chức phi chính phủ và 

vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong huy động và triển khai vốn viện 

trợ cho phát triển kinh tế-xã hội ở các nước đang phát triển 

Michael Edwards và David Hulme, Too Close for Comfort? NGOs, 

States and Donors (tạm dịch là: “Quan hệ giữa các tổ chức phi chính phủ, các 

chính phủ và nhà tài trợ”) [53]: Đây là một công trình nghiên cứu tập trung 

vào vị trí của khu vực các tổ chức phi chính phủ trong quan hệ với nhà nƣớc 

và các nhà tài trợ. Theo các tác giả, trong tình hình phát triển của thế giới, vai 

trò của các tổ chức phi chính phủ ngày càng rõ hơn, nhất là trong cứu trợ, 
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giảm nghèo và phát triển, trong mối tƣơng tác qua lại với các chính phủ và 

các nhà tài trợ song phƣơng, đa phƣơng.  

Nghiên cứu cho rằng nhiều nhà tài trợ đầu tƣ khá nhiều vào các tổ chức 

phi chính phủ hoạt động phát triển nhằm tạo một kênh để đáp ứng những nhu 

cầu thiết yếu của cộng đồng và tăng khả năng quản lý của các tổ chức phi 

chính phủ. Tuy nhiên, tính phụ thuộc của các tổ chức phi chính phủ vào các 

nhà tài trợ cũng có thể làm giảm lợi thế và vai trò của các tổ chức phi chính 

phủ. Nhìn chung, nghiên cứu thể hiện sự quan ngại về tác động của các nguồn 

tài trợ đối với các tổ chức phi chính phủ. 

Michael Edwards và David Hulme, Too Close for Comfort? The Impact 

of Official Aid on Non-Governmental Organizations (tạm dịch là: “Tác động 

của viện trợ chính thức đối với các tổ chức phi chính phủ”) [78]: Các tác giả 

cho rằng chính sách tăng cƣờng chuyển giao viện trợ phát triển chính thức 

thông qua các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng với lý do 

hiệu quả hơn về mặt kinh tế và tăng cƣờng quản trị hiệu quả chƣa đƣợc 

chứng minh nhiều bằng thực tế. Hơn nữa, việc tăng tính phụ thuộc của các 

tổ chức phi chính phủ vào nguồn viện trợ phát triển chính thức có thể làm 

giảm hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong một số lĩnh 

vực, “làm méo mó” trách nhiệm giải trình của các tổ chức phi chính phủ.  

Nghiên cứu đề cập đến nguồn tài trợ của các cơ quan hợp tác phát 

triển song phƣơng và đa phƣơng cho các tổ chức phi chính phủ ngày càng 

tăng lên kể từ năm 1975. Song song với điều đó, số lƣợng các tổ chức phi 

chính phủ địa phƣơng ở các nƣớc đang phát triển cũng tăng lên nhanh 

chóng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng mô tả nội dung hoạt động của các tổ 

chức phi chính phủ, bao gồm: Cung cấp dịch vụ (nhƣ y tế, giáo dục…), dân 

chủ hóa (vận động hành lang, vận động chính sách…). Nghiên cứu kết 

luận: i) chính sách chuyển giao tài trợ nhiều hơn của các nhà tài trợ chính 

thức tạo cho các tổ chức phi chính phủ cả cơ hội và thách thức; ii) có lý do 
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về mặt lý thuyết và bằng chứng thực tế rằng những thách thức đó là có thực 

và cần phải đƣợc quan tâm giải quyết; iii) không có mối quan hệ giữa sự 

tăng tính phụ thuộc vào tài trợ chính thức với quá trình lập chƣơng trình, 

hoạt động và trách nhiệm giải trình của các tổ chức phi chính phủ. 

Kendall, J. và Martin, K., Evaluation and the Voluntary (Non-profit) 

Sector: Emerging Issues (Đánh giá khu vực tự nguyện (phi lợi nhuận): Những 

vấn đề đang nổi lên) [92]: Bài viết xem xét tổng thể vai trò của các tổ chức 

phi chính phủ với tƣ cách là khu vực tự nguyện, phi lợi nhuận. Các tác giả 

đƣa ra “học thuyết hợp lý”, trong đó cho rằng vai trò của các tổ chức phi lợi 

nhuận là cần thiết, hợp lý, trong đáp ứng các nhu cầu của xã hội mà không thể 

đƣợc đáp ứng bởi các cơ chế thị trƣờng.  

Mawdsley, E. và cộng sự, Trust, accountability and face to face 

interaction in North-South relations (Sự tin cậy, trách nhiệm giải trình và 

những tƣơng tác trực tiếp trong quan hệ Nam-Bắc) [96]: Khác với nhiều học 

giả tập trung nhiều vào nghiên cứu và khuyến nghị sử dụng các phƣơng pháp 

lƣợng hóa, các chỉ số, mục tiêu, kết quả đầu ra, các tác giả này cho rằng hiệu 

quả và tác động trong quá trình hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ 

phƣơng Bắc và phƣơng Nam có thể đƣợc cải thiện đáng kể thông qua sự 

tƣơng tác trực tiếp nhằm tăng cƣờng đối thoại cởi mở giữa các đối tác, 

nâng cao tính trách nhiệm, đồng thời làm cho quá trình giám sát các dự án 

hiệu quả và có ý nghĩa hơn. Nghiên cứu này dựa trên quá trình nghiên cứu và 

kinh nghiệm của cá nhân tác giả với cá tổ chức phi chính phủ tại Ga-na, Ấn 

Độ và Mê-hi-cô. 

Morton, B., An Overview of International NGOs in Development 

Cooperation (Tổng quan về các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong hợp tác 

phát triển) [100]: Tác giả điển cứu một số trƣờng hợp tổ chức phi chính phủ 

lớn, hoạt động trong lĩnh vực phát triển. Khi bàn đến bản chất của các tổ chức 

phi chính phủ quốc tế, nghiên cứu so sánh với các tổ chức quốc gia (theo cách 
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gọi là “các tổ chức xã hội dân sự” quốc gia), đồng thời cho rằng các tổ chức 

phi chính phủ quốc tế có quy mô ngân sách hoạt động lớn, lớn hơn nhiều so 

với ngân sách viện trợ của một số quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và 

Phát triển Kinh tế (OECD), có lĩnh vực hoạt động đa dạng (từ các dự án hỗ 

trợ phát triển trực tiếp tới cấp cộng đồng, viện trợ nhân đạo và khẩn cấp thiên 

tai, đến các hoạt động vận động chính sách, nghiên cứu ở cấp quốc tế…), có 

ảnh hƣởng nhất định trong phát triển quốc tế. Nghiên cứu cũng cho rằng vai 

trò của các tổ chức phi chính phủ quốc tế là đáp ứng những nhu cầu cấp bách 

mà chính phủ các nƣớc sở tại chƣa đáp ứng đƣợc, đồng thời cho rằng các dự 

án của các tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể đƣợc kết hợp hài hòa với các 

chƣơng trình của chính phủ, song trong một số trƣờng hợp chính phủ nƣớc sở 

tại e ngại rằng các dự án của các tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể không 

phù hợp với những ƣu tiên của chính phủ. 

Tomlinson, B., Working with Civil Society in Foreign Aid: Possibilities 

for South-South Cooperation (Hợp tác với xã hội dân sự trong triển khai viện 

trợ nƣớc ngoài: Những khả năng hợp tác Nam-Nam) [126]: Đây là một 

nghiên cứu quy mô của Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc, đã hệ thống 

lại số lƣợng, quy mô, vai trò, tác động của các tổ chức phi chính phủ (trong 

nghiên cứu này gọi chung là “tổ chức xã hội dân sự”), trong triển khai viện 

trợ phát triển quốc tế. Nghiên cứu cũng đề cập đến khả năng tài chính của 

chính các tổ chức phi chính phủ, quy mô của nguồn tài trợ từ viện trợ phát 

triển chính thức (ODA), quan hệ giữa các cơ quan viện trợ chính thức với các 

tổ chức phi chính phủ, môi trƣờng pháp lý cho hoạt động của các tổ chức phi 

chính phủ…. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét vai trò của các tổ chức phi 

chính phủ phƣơng Nam (các nƣớc đang phát triển) và khả năng tăng cƣờng 

quan hệ đối tác, sự tham gia và vai trò trong triển khai viện trợ nƣớc ngoài. 

OECD, Development Co-operation Report 2014: Mobilizing Resources 

for Sustainable Development (Báo cáo hợp tác phát triển năm 2014: Huy 
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động các nguồn lực cho phát triển bền vững) [109]: Đây là báo cáo hợp tác 

phát triển gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đề cập 

đến vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong hợp tác phát triển. Trong báo 

cáo này, Chƣơng 8 dành riêng cho các quỹ tƣ nhân với tƣ cách là đối tác phát 

triển, trong đó mô tả vai trò nổi bật của các quỹ tƣ nhân trong hợp tác phát 

triển và những giá trị quan trọng của các quỹ này với tƣ cách là đối tác 

trong phát triển. Chƣơng 9 đề cập đến vai trò đang thay đổi của các tổ chức 

phi chính phủ và xã hội dân sự trong tài trợ cho phát triển bền vững, mô tả 

mức tài chính mà các tổ chức này huy động từ công chúng, giá trị viện trợ 

ODA đƣợc chuyển giao qua các tổ chức này, tính minh bạch và trách 

nhiệm trong triển khai viện trợ quốc tế….  

Fowler, A., Striking a Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness 

of Non-Governmental Organziations in International Development (Tạo cân 

bằng: Hƣớng dẫn tăng cƣờng hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ trong 

phát triển quốc tế) [79] và Assessing NGO Performance: Difficulties, 

Dilemmas and a Way Ahead (Đánh giá hoạt động của các tổ chức phi chính 

phủ: Khó khăn, nghịch lý và con đƣờng phía trƣớc) [80]: Các công trình này 

hệ thống các nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi 

chính phủ trong thập niên 90 của thế kỷ trƣớc, phân tích những khó khăn, 

thách thức, từ đó đề xuất một số cách tiếp cận trong đánh giá hiệu quả hoạt 

động của các tổ chức phi chính phủ nói chung.  

Charlish D. và cộng sự, Towards Organisational Performance 

Assessment: Experiences of Strengthening Learning, Accountability and 

Understanding Social Change (Hƣớng tới đánh giá hoạt động của các tổ 

chức: Kinh nghiệm tăng cƣờng học hỏi, trách nhiệm và hiểu sự thay đổi xã 

hội) [64]: Nghiên cứu này phân tích kinh nghiệm của các tổ chức phi chính 

phủ thuộc nhóm viện trợ của Anh ở nƣớc ngoài (gồm năm tổ chức là 

Christian Aid, Save the Children UK, ActionAid, CAFOD và Oxfam GB), 
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trong việc xây dựng và áp dụng các phƣơng pháp, công cụ đánh giá hoạt 

động, tác động xã hội và các mục tiêu hoạt động của tổ chức. Nghiên cứu 

cũng khuyến nghị các tổ chức phi chính phủ lớn cần giữ quan hệ hợp tác chặt 

chẽ với đối tác ở các nƣớc đang phát triển, giới thiệu phƣơng pháp tiếp cận để 

hiểu tác động xã hội, phƣơng pháp đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan 

và cộng đồng trong quá trình triển khai dự án; giới thiệu một số mô hình 

thành công trên thực tế…. 

Starling và cộng sự, Global Impact Monitoring: Save the Children 

UK’s Experience of Impact Assessment (Giám sát tác động toàn cầu: Kinh 

nghiệm đánh giá tác động của tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Anh [53]: Nghiên 

cứu này mô tả kinh nghiệm của tổ chức Save the Children UK (tạm dịch là tổ 

chức Cứu trợ Nhi đồng Anh) trong việc xây dựng một khung đánh giá tác 

động mới và những bài học rút ra từ việc thực hiện khung đánh giá tác động 

này ở khoảng 40/60 quốc gia mà tổ chức này có hoạt động. Nghiên cứu này 

chủ yếu liên quan đến việc xây dựng tiêu chí, phƣơng pháp đánh giá tác động 

của một tổ chức phi chính phủ cụ thể. 

Nghiên cứu chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và các biện pháp cải 

tiến quy trình đánh giá tác động; đƣa ra những thách thức về lý thuyết trong 

đánh giá tác động của các tổ chức phi chính phủ; mô tả khung đánh giá tác 

động theo cách tiếp cận dựa trên quyền của tổ chức Cứu trợ Nhi đồng Anh; 

những bài học kinh nghiệm về lý thuyết và thực tiễn khi đánh giá tác động 

của các tổ chức phi chính phủ. 

1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về vai trò và hiệu quả của vốn 
viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đối với phát triển kinh tế - xã hội 

Nhìn chung, trên thế giới đã có khá nhiều công trình nghiên cứu nhằm 

đánh giá tác động của các chƣơng trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ 

tài trợ, triển khai. Mặc dù vậy, bằng chứng về tác động cụ thể của viện trợ phi 

chính phủ không phải lúc nào cũng rõ ràng, đo đếm đƣợc. Lý do chủ yếu các 

công trình nghiên cứu chỉ ra có thể là: Mong đợi quá tham vọng từ các dự án 
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phi chính phủ; mục tiêu dự án quá chung chung, không đo đếm đƣợc; dự án 

quá đa dạng về nội dung hoạt động; công cụ đánh giá tác động không phù 

hợp; hoặc thiếu thông tin cơ bản phục vụ cho đánh giá. 

Riddell và cộng sự, Searching for Impact and Methods: NGO 

Evaluation Synthesis Study (Tìm kiếm tác động và phƣơng pháp: Nghiên cứu 

tổng hợp đánh giá các tổ chức phi chính phủ - Báo cáo cho Nhóm chuyên gia 

của OECD/DAC về đánh giá) [117]: Công trình này đƣợc thực hiện trên cơ sở 

xem xét 60 báo cáo về 240 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, do các tổ 

chức phi chính phủ triển khai ở 26 quốc gia đang phát triển. Báo cáo kết luận 

rằng thông tin và dữ liệu về các hoạt động dự án này khá nghèo nàn, không đủ 

để có thể đƣa ra những nhận định chắc chắn về tác động của các dự án, về 

hiệu quả, tính bền vững, tác động về giới và môi trƣờng….  

Oakley, P, The Danish NGO Impact Study: A Review of Danish NGO 

Activities in Developing Countries (Nghiên cứu tác động của các tổ chức phi 

chính phủ Đan Mạch: Đánh giá hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Đan 

Mạch tại các nƣớc đang phát triển) [108]: Báo cáo này trình bày kết quả đánh 

giá 45 dự án với tài trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Đan Mạch (Danida), 

do các tổ chức phi chính phủ Đan Mạch triển khai ở 4 quốc gia khác nhau. 

Báo cáo kết luận rằng thông tin về quá trình triển khai các dự án rất ít, không 

đủ để đƣa ra những nhận định chắc chắn về mức độ và hiệu quả cụ thể của 

các dự án. 

Buckmaster, N, Associations between Outcome Measurement, 

Accountability and Learning for Non-Profit Organizations (Mối liên hệ giữa 

đo lƣờng kết quả, trách nhiệm giải trình và bài học cho các tổ chức phi lợi 

nhuận) [58]: 

Tác giả trình bày nghiên cứu và đƣa ra một số phƣơng pháp đánh giá 

kết quả đầu ra của các dự án phát triển do các tổ chức phi chính phủ thực 

hiện, khuyến nghị các tổ chức phi chính phủ tăng cƣờng ứng dụng phƣơng 
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pháp và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nhằm nâng cao tính trách nhiệm trong 

hoạt động của mình. 

South Research và cộng sự, Evaluation of Co-financing Operations 

with European Non-governmental Development Organizations (NGOs) 

Budget Line B7-6000 (Đánh giá các dự án đồng tài trợ với các tổ chức phi 

chính phủ châu Âu, Dòng ngân sách B7-6000) [124]: 

Báo cáo này tổng hợp kết quả đánh giá 40 dự án do Ủy ban Châu Âu 

đồng tài trợ ở 6 quốc gia khác nhau (Bô-li-vi-a, Cu-ba, Bra-xin, Kê-ni-a, Ấn 

Độ và Xê-nê-gan), do South Research và một số tổ chức nghiên cứu thực 

hiện. Báo cáo đề cập đến những khía cạnh cơ bản nhất của viện trợ thông qua 

các tổ chức phi chính phủ, trong đó bao gồm tính phù hợp về nội dung của 

các dự án với nhu cầu và ƣu tiên của các quốc gia tiếp nhận viện trợ; tính hiệu 

quả, mức độ đạt đƣợc mục tiêu dự án; tính tiếp cận ngƣời nghèo; tác động 

ngắn hạn đối với đời sống của ngƣời hƣởng lợi và tác động dài hạn của các dự 

án; tính bền vững của các dự án; vấn đề giới và phụ nữ; tăng cƣờng năng lực 

địa phƣơng và quan hệ với các tổ chức phi chính phủ địa phƣơng. 

Adams, J, NGOs and Impact Assessment (Các tổ chức phi chính phủ và 

đánh giá tác động) [49]: Nghiên cứu này tập trung xem xét khái niệm tác 

động, phân biệt giữa đánh giá mục tiêu dự án với đánh giá tác động dài hạn, 

đề xuất những nội dung, công cụ đánh giá và các phƣơng pháp thu thập dữ 

liệu để phục vụ đánh giá. 

Hilhorst, D, Being Good at Doing Good? Quality and Accountability of 

Humanitarian NGOs (Nhận thức hành vi tốt? Chất lƣợng và trách nhiệm giải 

trình của các tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo) [86]: Nghiên cứu này 

đƣợc thực hiện trên cở sở khảo sát các nghiên cứu đã có, nhiều kết quả phỏng 

vấn về chất lƣợng công tác cứu trợ nhân đạo với nhiều tổ chức phi chính phủ 

hoạt động viện trợ nhân đạo, các tổ chức tài trợ…. Nghiên cứu chỉ ra 4 

phƣơng pháp tiếp cận trong viện trợ nhân đạo với nguyên tắc và cách thức hỗ 
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trợ khác nhau, bao gồm phƣơng pháp quản lý tổ chức, phƣơng pháp dựa trên 

quyền, phƣơng pháp dự phòng và phƣơng pháp quyền sở hữu. Nghiên cứu 

cũng đề cập đến những tiêu chuẩn trong viện trợ nhân đạo, mối quan hệ giữa 

chất lƣợng và trách nhiệm giải trình và những phƣơng pháp nâng cao chất 

lƣợng viện trợ nhân đao.  

Riddell, R. C, Evaluating NGO Development Interventions (Đánh giá 

những can thiệp của các tổ chức phi chính phủ hoạt động phát triển) [118]: 

Nghiên cứu này tổng kết kinh nghiệm đánh giá dự án của các tổ chức phi 

chính phủ, phân biệt các tổ chức phi chính phủ chú trọng đánh giá hiệu quả và 

tác động trong quá trình hoạt động với các tổ chức phi chính phủ cho rằng 

triển khai viện trợ để hỗ trợ các nhóm đối tƣợng là quan trọng nhất. 

Hancock, G, Lords of Poverty: The Power, Prestige and Corruption of 

the International Aid Business (Chúa Nghèo: Quyền lực, Uy tín và Tham 

nhũng của ngành viện trợ quốc tế) [84]: Với cách nhìn phê bình từ thực tiễn 

viện trợ nhân đạo phi chính phủ tại châu Phi, cuốn sách này cho rằng viện trợ 

nhân đạo, phát triển của các tổ chức phi chính phủ không phải lúc nào, ở đâu 

cũng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Tác giả điển cứu một số 

trƣờng hợp viện trợ hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu của ngƣời dân và 

cộng đồng hƣởng lợi; tác giả cũng chỉ ra một số hiện tƣợng tiêu cực của 

những ngƣời làm việc trong các tổ chức phi chính phủ trong quá trình triển 

khai viện trợ. 

Goldenberg, D. A, CARE: The MEGA 2002 Evaluation. A Review of 

Findings and Methodological Lessons from CARE Final Evaluations 2001-

2002 (CARE: Đánh giá MEGA 2002. Tổng kết những phát hiện và bài học 

phƣơng pháp từ các đánh giá dự án cuối cùng của CARE giai đoạn 2001-

2002) [82]: Trong một nghiên cứu tổng thể về tác động của các dự án viện trợ 

phi chính phủ tại các nƣớc đang phát triển tổ chức CARE đã tiến hành phân 

tích kết quả đánh giá 65 dự án ở 19 quốc gia khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực 
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khác nhau. Báo cáo đã đƣa ra nhận định về mức độ hoàn thành mục tiêu dự 

án, tác động của các dự án đến mức sống hộ gia đình, tác động về giới, tính 

bền vững, tác động đến các tổ chức phi chính phủ địa phƣơng…. Đây là một 

trong số rất ít các nghiên cứu đã cố gắng lƣợng hóa mức độ thành công của 

các dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ. Báo cáo cũng đƣa ra những 

bài học kinh nghiệm và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng các dự án, cải 

tiến phƣơng pháp đánh giá các dự án…. 

Riddell, R, Does Foreign Aid Work? (Viện trợ nƣớc ngoài có thực sự 

hiệu quả?) [119]: Cuốn sách đề cập đến những nội dung cơ bản về viện trợ 

nói chung, trong đó đƣa ra những định nghĩa về viện trợ nƣớc ngoài, viện trợ 

phát triển, hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ nhân đạo, viện trợ khẩn 

cấp…; lý do các quốc gia phát triển cung cấp viện trợ, thái độ công chúng ở 

các nƣớc phát triển trong việc cung cấp viện trợ cho các nƣớc đang phát triển, 

tác động của viện trợ phát triển chính thức, viện trợ nhân đạo, viện trợ khẩn 

cấp…. Tác giả tranh luận rằng về cơ bản các tổ chức phi chính phủ đƣợc coi 

là có lợi thế tiếp cận trong triển khai viện trợ, đóng góp tích cực trong giảm 

nghèo và nâng cao năng lực, có thể hiệu quả hơn các hình thức tổ chức tham 

gia triển khai viện trợ khác. Cuốn sách cũng đề cập đến một số khía cạnh về 

tác động của nguồn viện trợ phi chính phủ trong phát triển kinh tế, xã hội ở 

các nƣớc đang phát triển, đến tác động của các chƣơng trình, dự án viện trợ 

phi chính phủ, tính hiệu quả, tăng cƣờng năng lực địa phƣơng, tăng cƣờng 

năng lực tổ chức, vận động và tác động chính sách, nâng cao nhận thực cộng 

đồng…. Tuy nhiên, cuốn sách cũng cho rằng có nhiều khó khăn liên quan đến 

số liệu và phƣơng pháp theo dõi và đánh giá tác động của nguồn vốn viện trợ 

phi chính phủ, nhất là ở cấp lĩnh vực và cấp quốc gia. Có thể nói, đây là cuốn 

sách cơ bản nhất về viện trợ nƣớc ngoài, trong đó có viện trợ phát triển chính 

thức (ODA) và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ. 
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1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu về kinh nghiệm quản lý các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài và thu hút vốn viện trợ của các tổ chức này 

cho phát triển kinh tế-xã hội ở một số nước trên thế giới 

Seidel, M, Regulation of the Voluntary Sector: Freedom and Security 

in an Era of Uncertainty (Quản lý khu vực tự nguyện: Tự do và an ninh trong 

một kỷ nguyên bất ổn) [122]: Đây là một công trình nghiên cứu liên quan đến 

pháp luật đối với các tổ chức phi chính phủ, nghiên cứu quá trình xây dựng 

luật và các quy định đối với các tổ chức phi chính phủ ở một số quốc gia và 

khu vực (nhƣ Ấn Độ, Hoa Kỳ, Anh, Ca-na-đa, Liên hiệp châu Âu…), nhất là 

sau sự kiện khủng bố 11/9 tại Niu-Oóc, Hoa Kỳ. Tác giả mô tả tác động của 

các chính sách chống khủng bố của các nƣớc, nhất là các biện pháp ngăn ngừa 

tài trợ khủng bố, hạn chế các tổ chức phi chính phủ hoạt động viện trợ tại các 

quốc gia và địa bàn có các phần tử khủng bố. Cuốn sách cũng mô tả các 

trƣờng hợp tổ chức phi chính phủ bị nghi ngờ, bị cấm hoạt động. Tác giả cho 

rằng có thể luật chống khủng bố của các quốc gia đã đi quá xa, tới mức cản 

trở hoạt động của các tổ chức tự nguyện, đồng thời, trong nhiều trƣờng hợp, 

việc cấm các tổ chức từ thiện hoạt động ở những quốc gia có các tổ chức 

khủng bố chƣa chắc đã là tốt. Nhìn chung, tác giả quan tâm đến quyền tự do 

lập hội và tác động đến không gian hoạt động của các tổ chức tự nguyện (phi 

chính phủ).  

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Civil Society Briefs: Lao People’s 

Democratic Republic (Báo cáo tóm tắt về các tổ chức phi chính phủ tại Lào) 

[51]: Nghiên cứu này đề cập đến tình hình viện trợ của các TCPCPNN tại 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các quy định pháp lý của Chính phủ lào 

đối với hoạt động và viện trợ của các tổ chức này. Theo ADB, Chính phủ Lào 

đã ban hành các văn bản pháp luật để điều chỉnh lĩnh vực này. Theo đó, từ 

1998-2010, các TCPCPNN hoạt động tại Lào theo Nghị định 71/PM. Nghiên 

cứu cho rằng việc phê duyệt các dự án viện trợ phi chính phủ theo quy định 
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này thƣờng kéo dài, dẫn đến chậm trễ trong triển khai các dự án. Từ 2010, 

Chính phủ Lào ban hành nghị định 13/PM, thay thế Nghị định 71/PM năm 

1998. Tuy nhiên, ADB cho rằng quy định mới này cũng chƣa đủ chi tiết để 

đảm bảo việc đăng ký hoạt động và triển khai hiệu quả các dự án viện trợ của 

các TCPCPNN tại Lào. 

Cooperation Committee for Cambodia (CCC), Reflections, Challenges 

and Choices: 2010 Review of NGO Sector in Cambodia (Phản hồi, thách thức 

và lựa chọn: Báo cáo về các tổ chức phi chính phủ tại Cam-pu-chia) [41]; 

CSO Contributions to the Development of Cambodia 2012: Opportunities and 

Challenges (Đóng góp của các tổ chức phi chính phủ đối với sự phát triển của 

Cam-pu-chia năm 2012: Cơ hội và thách thức) [70]: Các nghiên cứu này, 

ngoài việc mô tả hoạt động và viện trợ của các tổ chức phi chính phủ tại Cam-

pu-chia, còn đề cập đến quy định của nƣớc sở tại đối với các tổ chức này. 

Theo đó, tuy đƣợc điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, song 

các TCPCPNN khi đến hoạt động tại Cam-pu-chia đều phải đăng ký và ký 

văn bản thỏa thuận với Bộ Ngoại giao; đăng ký và báo cáo hoạt động với Hội 

đồng Phát triển Cam-pu-chia. Luật Cam-pu-chia cũng quy định các 

TCPCPNN không đƣợc hỗ trợ các đảng phái chính trị. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc có liên quan đến đề tài 

của luận án 

Nguyễn Kim Hà, Bài học từ kinh nghiệm 10 năm: Phân tích chiến lược 

về phương pháp và hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam giai đoạn 
1990-1999 [17]: Đây là một nghiên cứu theo yêu cầu của Trung tâm Dữ liệu 

phi chính phủ nƣớc ngoài, là một đánh giá mang tính hệ thống đầu tiên về 

hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam trong giai đoạn 1990-1999. 

Nghiên cứu này đã mô tả những thay đổi trong hoạt động của các TCPCPNN 

trong giai đoạn ngay sau khi Việt Nam tiến hành chính sách đổi mới, tổng kết 

các mô hình và tiếp cận của các tổ chức này trong quá trình hợp tác với Việt 

Nam và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho các TCPCPNN và các 
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cơ quan đối tác Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ đề cập đến một số khía 

cạnh, chƣa đi sâu đánh giá đóng góp về kinh tế-xã hội và hiệu quả của nguồn 

viện trợ này, đồng thời, nghiên cứu chỉ thực hiện cho giai đoạn 1990-1999. 

PACCOM, Sổ tay hướng dẫn các TCPCPNN tại Việt Nam [4]: Nghiên 

cứu này cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động và viện trợ của 

các TCPCPNN trong đó có lịch sử quan hệ với các TCPCPNN từ năm 1975, 

trình bày các quy định pháp lý và các văn bản hƣớng dẫn đối với hoạt động và 

viện trợ của các TCPCPNN. Nghiên cứu cũng cung cấp thông tin liên hệ của 

các cơ quan và địa phƣơng liên quan, tình hình và nhu cầu hợp tác của các địa 

phƣơng, nhằm định hƣớng hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam. 

Nghiên cứu không đi sâu phân tích đóng góp về kinh tế-xã hội của nguồn viện 

trợ phi chính phủ nƣớc ngoài. 

Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình quản lý nhà nước đối với tổ 

chức phi chính phủ [19]: Nghiên cứu này là tài liệu khái quát về tổ chức phi 

chính phủ, TCPCPNN tại Việt Nam, trong đó đề cập đến quan niệm về tổ 

chức phi chính phủ; quá trình hình thành, cơ sở hình thành và phân loại tổ 

chức phi chính phủ; nhiệm vụ, tính chất và nội dung hoạt động và vai trò của 

tổ chức phi chính phủ.  

Về các TCPCPNN, nghiên cứu trình bày quá trình các TCPCPNN vào 

Việt Nam hoạt động (trƣớc năm 1975, từ năm 1975 đến năm 2000); đề cập 

đến hình thức, phƣơng thức và nội dung viện trợ của các TCPCPNN; điển cứu 

một số dự án trong một số lĩnh vực cụ thể; tác động của nguồn viện trợ này 

đối với các nhóm đối tƣợng hƣởng lợi trực tiếp và tác động đến các chƣơng 

trình và chính sách của Chính phủ Việt Nam; những mặt tích cực và tiêu cực 

của nguồn vốn viện trợ này.  

Ngoài ra, nghiên cứu trình bày nhiều nội dung liên quan đến công tác 

quản lý nhà nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc và nƣớc ngoài. 

Cụ thể, nghiên cứu nêu quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta đối với các tổ 

chức phi chính phủ; đối tƣợng, nhiệm vụ, nguyên tắc và nội dung quản lý nhà 
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nƣớc đối với các tổ chức phi chính phủ. Đối với các TCPCPNN, nghiên cứu 

trình bày nội dung quản lý nhà nƣớc về hoạt động thông qua việc cấp các loại 

giấy phép và quản lý viện trợ thông qua quá trình phê duyệt các dự án. 

Nghiên cứu này chƣa đề cập đến tình hình hoạt động chung của các 

TCPCPNN giai đoạn từ năm 2000 đến nay. 

Đinh Quý Độ, Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Vấn đề nổi bật, xu 

hướng cơ bản và tác động chủ yếu [16]: Nghiên cứu này đề cập đến lịch sử hình 

thành và phát triển của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, khảo sát khái niệm và 

phân loại tổ chức phi chính phủ quốc tế; điển cứu một số tổ chức phi chính phủ 

quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tôn giáo, nhân quyền và môi 

trƣờng, từ đó trình bày một số đặc trƣng nổi bật, những tác động chủ yếu của các 

tổ chức phi chính phủ quốc tế đối với nền kinh tế và chính trị thế giới. Nghiên 

cứu cũng điển cứu chính sách của một số quốc gia (Ấn Độ, Nga, In-đô-nê-xi-a, 

Trung Quốc) đối với các tổ chức phi chính phủ quốc tế, đồng thời đƣa ra một số 

kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. Nghiên cứu cũng đề cập đến một số văn 

bản quy phạm pháp luật cho hoạt động và viên trợ của các tổ chức phi chính phủ 

quốc tế (nƣớc ngoài) tại Việt Nam, mô tả những lĩnh vực viện trợ chủ yếu và 

một số mô hình dự án cụ thể. 

Cấn Việt Anh, Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

TCPCPNN [2]: Nghiên cứu này cung cấp một số thông tin về hoạt động và viện 

trợ của các TCPCPNN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh việc khẳng định 

những đóng góp tích cực, tác giả cho rằng hoạt động của các TCPCPNN có một 

số mặt tiêu cực, nhƣ tác động về mặt chính trị-xã hội, an ninh, đối ngoại và văn 

hóa-tƣ tƣởng; đồng thời, còn tồn tại một số mặt bất cập trong công tác quản lý 

hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam. Tác giả cũng phân tích nguyên nhân 

của những tồn tại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối 

với công tác này. Bài viết không đi sâu nghiên cứu đóng góp về mặt kinh tế-xã 

hội của nguồn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài. 
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Phạm Văn Chiến, Đầu tư của các TCPCPNN ở vùng đồng bằng Sông 
Hồng [9]: Luận án Tiến sĩ Kinh tế này tập trung nghiên cứu đầu tƣ của các 

TCPCPNN ở vùng đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2001-2010. Luận án xem 

xét những kết quả thu hút nguồn viện trợ này, những tác động về mặt kinh tế, 

chính trị, xã hội, cơ chế thu hút đầu tƣ và đề xuất những biện pháp nhằm tăng 

cƣờng thu hút viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài cho địa bàn. Nghiên cứu này 

chỉ tập trung riêng cho vùng đồng Bằng Sông Hồng. 

Phạm Chí Dũng, Viện trợ phi chính phủ ở Việt Nam - Con cá hay cần 

câu [15]: Nghiên cứu này đề cập tình hình các tổ chức phi chính phủ trên thế 

giới nói chung và tập trung phân tích tình hình viện trợ phi chính phủ nƣớc 

ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu cũng nêu những mặt tích cực 

và hạn chế của viện trợ phi chính phủ nói chung, đồng thời cho rằng, về hiệu 

quả, viện trợ cần ƣu tiên tạo cơ hội cho ngƣời hƣởng lợi thay cho chỉ hỗ trợ 

thuần túy. Nghiên cứu này tuy đề cập đến một số nội dung, song chủ yếu tập 

trung điển cứu một số mô hình dự án đƣợc triển khai trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Khảo sát, đánh giá 

thực trạng hoạt động tiếp nhận viện trợ nước ngoài tại các tổ chức của 
VUSTA giai đoạn 2005-2009 [23]: Nghiên cứu này khái quát chung về viện 

trợ nƣớc ngoài, viện trợ nƣớc ngoài cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, 

công tác tiếp nhận viện trợ nƣớc ngoài của các tổ chức thuộc Liên hiệp các 

hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), xu hƣớng và giải pháp tăng 

cƣờng vận động, tranh thủ nguồn viện trợ nƣớc ngoài, hƣớng dẫn cho hoạt 

động tranh thủ và tiếp nhận viện trợ nƣớc ngoài cho các tổ chức thành viên và 

đơn vị trực thuộc của VUSTA…. Trọng tâm của Đề tài này là nguồn viện trợ 

nƣớc ngoài, trong đó có viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài và hoạt động tiếp 

nhận của VUSTA và các tổ chức trong hệ thống của VUSTA, không đề cập 

riêng đến viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài và phạm vi rộng hơn. 
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1.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 
VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TRONG PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ-XÃ HỘI 

1.2.1. Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu đ  công bố liên 
quan đến đề tài luận án 

1.2.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước 

Nhƣ vậy, trên thế giới, đã có một số nghiên cứu về TCPCPNN, xem xét 

trên ba nhóm nghiên cứu là: i) Các công trình nghiên cứu về các tổ chức phi 

chính phủ và vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong huy động và triển 

khai vốn viện trợ cho phát triển kinh tế-xã hội; ii) các công trình nghiên cứu 

về vai trò và hiệu quả của vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đối với 

phát triển kinh tế - xã hội; và iii) các công trình nghiên cứu về kinh nghiệm 

quản lý các TCPCPNN và thu hút vốn viện trợ của các tổ chức này cho phát 

triển kinh tế-xã hội ở một số nƣớc trên thế giới. Qua xem xét các nghiên cứu, 

có thể thấy nhƣ sau: 

- Trên thế giới, các tổ chức phi chính phủ là một tác nhân trong phát 

triển, cung cấp một nguồn lƣc cho giảm nghèo và phát triển; giá trị của nguồn 

lực này khá lớn, có thể lên tới vài chục tỷ đô-la Mỹ mỗi năm, tập trung nhiều 

cho các lĩnh vực nhƣ y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển 

kinh tế, cứu trợ khẩn cấp, bảo vệ môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên…[84; 

98; 128]. 

- Một số nghiên cứu cho rằng nhìn chung các tổ chức phi chính phủ 

nƣớc ngoài hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch trong quá trình hoạt 

động, có thể có lợi thế tiếp cận các nhóm đối tƣợng trong triển khai các dự án 

ở cấp cộng đồng [74,128]. Một số nghiên cứu khuyến nghị cần nâng cao trách 

nhiệm giải trình, tính minh bạch để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức này [23; 64; 80]. 

- Một số nghiên cứu tập trung vào các phƣơng pháp đánh giá hiệu quả 

hoạt động của tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài [11; 32; 107]; một số xem 
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xét các phƣơng pháp đánh giá tác động và hiệu quả trong triển khai viện trợ, 

triển khai các dự án do các tổ chức phi chính phủ tài trợ, triển khai [51,58]. 

- Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, trong rất nhiều trƣờng hợp, đa số các dự 

án do các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tài trợ, triển khai đều đạt mục tiêu 

và có đóng góp tích cực cho giảm nghèo, nâng cao mức sống của cộng đồng 

hƣởng lợi, góp phần nâng cao năng lực địa phƣơng…[58; 108; 112]. Tuy 

nhiên, việc lƣợng hóa đóng góp của nguồn vốn viện trợ này thƣờng hạn chế, 

một phần do thiếu thông tin mang tính hệ thống hoặc chƣa có phƣơng pháp 

đánh giá phù hợp [96; 106]. 

- Cũng có nghiên cứu cho rằng không phải lúc nào viện trợ của các 

tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đều hiệu quả; cho rằng trƣớc hết các dự 

án do các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài viện trợ cần phù hợp với ƣu 

tiên và định hƣớng phát triển của chính phủ nƣớc sở tại, phù hợp với nhu 

cầu của cộng đồng và ngƣời dân vùng dự án [21]. 

- Một số nghiên cứu [8; 41; 42; 53; 110] xem xét môi trƣờng pháp lý và 

chính sách của các quốc gia đối với các TCPCPNN và vốn viện trợ của họ. 

1.2.1.2. Các nghiên cứu trong nước 

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này, chủ 

yếu về các TCPCPNN và vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển 

kinh tế-xã hội ở Việt Nam, quản lý nhà nƣớc đối với các TCPCPNN và vốn 

viện trợ của các tổ chức này ở Việt Nam và vốn viện trợ của các TCPCPNN ở 

các vùng, địa phƣơng và ngành, lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam. Xem xét các 

nghiên cứu trong nƣớc, có thể thấy nhƣ sau: 

- Một số nghiên cứu [14; 59; 65] tập trung xem xét quá trình các 

TCPCPNN vào Việt Nam và triển khai viện trợ nhân đạo, phát triển; xem xét 

tổng kết một số phƣơng pháp tiếp cận khi hoạt động tại Việt Nam và bài học 

cho các TCPCPNN. 

- Một số nghiên cứu [33] cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động 

và vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam, trong một ngành, một tổ 
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chức và ở một số địa phƣơng, tập trung nhiều vào khía cạnh thu hút nguồn 

viện trợ này. 

- Một số nghiên cứu cung cấp thông tin về khuôn khổ pháp lý cho hoạt 

động và triển khai viện trợ của các TCPCPNN [15; 55]; có nghiên cứu [5] tập 

trung nhiều hơn vào công tác quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động và viện trợ 

của các TCPCPNN. 

- Các nghiên cứu khác [15; 65]  tập trung vào việc đánh giá kết quả một 

số dự án do các TCPCPNN tài trợ; đề cập ở một mức độ nhất định đến hiệu 

quả viện trợ, đóng góp của nguồn viện trợ cho giảm nghèo, nâng cao đời sống 

ngƣời dân vùng hƣởng lợi, nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng. 

1.2.2. Khoảng trống nghiên cứu và hƣớng nghiên cứu của luận án 

1.2.2.1. Khoảng trống nghiên cứu 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến vốn viện trợ của các 

TCPCPNN, song vẫn còn một số khoảng trống về nghiên cứu: 

Một là, tại Việt Nam, một số vấn đề về lý luận liên quan đến 

TCPCPNN và vốn viện trợ của các tổ chức này trong phát triển kinh tế-xã hội 

cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trong điều kiện mới, bối cảnh mới. 

Hai là, đo lƣờng tác động của vốn viện trợ của các TCPCPNN trong 

phát triển kinh tế-xã hội và trong các lĩnh vực khác nhau nhằm đánh giá đƣợc 

hiệu quả thực tế của nguồn vốn này. 

Ba là, vai trò của vốn viện trợ của các TCPCPNN với tƣ cách là một 

nguồn lực bổ sung cho đầu tƣ phát triển, nhất là trong mối tƣơng quan với 

các nguồn lực đầu tƣ cho phát triển khác nhƣ đầu tƣ công cho phát triển, 

nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cần đƣợc đánh giá trong điều 

kiện mới. 

Bốn là, phân tích chính sách của Nhà nƣớc Việt Nam nhằm xác định 

những vấn đề đặt ra và các giải pháp phát huy vai trò của vốn viện trợ của các 

TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội, đăc biệt trong giai đoạn hiện nay. 
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1.2.2.2. Hướng nghiên cứu của luận án 

Bên cạnh những vấn đề đã tƣơng đối thống nhất, những vấn đề cần tiếp 

tục làm rõ, trong giới hạn đƣợc xác định, Luận án tập trung xem xét và luận 

giải một số nội dung sau đây: 

- Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn viện trợ của các TCPCPNN đối 

với phát triển kinh tế-xã hội, nhất là nhận diện về khái niệm, đặc điểm, phân 

loại nguồn vốn viện trợ này. 

- Khung lý thuyết cho phân tích vốn viện trợ của các TCPCPNN đối với 

phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể theo các phƣơng diện là: Vốn viện trợ của các 

tổ chức phi chính phủ với tƣ cách là nguồn lực vốn bổ sung cho phát triển, so 

sánh với một số nguồn vốn đầu tƣ phát triển khác (chủ yếu so sánh với nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức và ngân sách nhà nƣớc cho đầu tƣ phát triển); 

tác động của nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trong giảm 

nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngƣời dân; tác động trong việc 

thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội thông qua đầu tƣ trong các lĩnh vực nhƣ y 

tế, giáo dục, bình đẳng giới; tác động trong việc bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên 

thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. 

- Thực trạng vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế - 

xã hội ở Việt Nam từ năm 2001 đến nay, những thành tựu, những vấn đề đặt 

ra và nguyên nhân; 

- Chính sách của Nhà nƣớc liên quan đến TCPCPNN và vốn viện trợ 

của các TCPCPNN; 

- Những giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn viện trợ phi chính phủ 

nƣớc ngoài cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. 
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Chƣơng 2 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỐN VIỆN TRỢ  

CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI  

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

2.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VỐN VIỆN TRỢ CỦA 

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI 

2.1.1. Khái niệm vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong phát triển kinh tế-x  hội 

Khái niệm về các vốn viện trợ nước ngoài: 

- Viện trợ nước ngoài: Bao gồm tất cả các nguồn lực (hàng hóa, kỹ 

năng và công nghệ, tài chính, các khoản cho vay ƣu đãi, do nhà tài trợ chuyển 

cho bên tiếp nhận. Khái niệm rộng này có thể bao hàm các nguồn lực nhằm 

hỗ trợ phát triển, giảm nghèo hay vì mục đích nhân đạo, nhƣng cũng có thể 

phục vụ mục đích của bên tài trợ hoặc bên nhận tài trợ, chẳng hạn nhƣ vì mục 

đích chính trị, quân sự [119, tr.17]. 

- Viện trợ phát triển: Là nguồn viện trợ nƣớc ngoài đƣợc cung cấp và 

sử dụng vì mục đích phát triển; viện trợ nhân đạo và viện trợ khẩn cấp là 

nguồn viện trợ nƣớc ngoài đƣợc cung cấp và sử dụng vì mục tiêu nhân đạo và 

khẩn cấp [119, tr.21]. 

- Viện trợ phát triển chính thức (ODA): Bao gồm các nguồn lực đƣợc cơ 

quan chính phủ chuyển tới các nƣớc đang phát triển, đƣợc thực hiện vì mục 

đích chính là hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi ở các nƣớc đang phát triển, có 

tính ƣu đãi và trong đó ít nhất 25% là viện trợ không hoàn lại [81, tr.25]. 

Khái niệm tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vốn viện trợ của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài:  

Theo Lê Quang Thƣởng và cộng sự, trong “Sách tra cứu các mục từ về 

tổ chức”, định nghĩa: “Các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài hiện nay có tiền 
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thân và đƣợc phát triển từ các tổ chức từ thiện. Một số hội từ thiện ra đời từ 

giữa thế kỷ XVII cùng với sự ra đời của chủ nghĩa tƣ bản. Ở Anh và một số 

nƣớc châu Âu, các tổ chức này do các giáo hội và những ngƣời xã hội không 

tƣởng thành lập; ban đầu hoạt động trong phạm vi quốc gia, sau đó mở rộng 

ra ngoài nƣớc, chủ yếu ở các nƣớc thuộc địa của họ…. Tuy nhiên, các tổ chức 

này ra đời và phát triển ngày càng nhiều từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 

nhất và lần thứ hai, hoạt động rộng khắp ở các nƣớc” [40; tr.463-464]. Định 

nghĩa này mới chủ yếu đề cấp đến khía cạnh nguồn gốc lịch sử của các 

TCPCPNN song cũng chƣa đầy đủ, chƣa nêu đƣợc tính chất tổ chức, phƣơng 

thức và mục tiêu hoạt động. 

Theo Ngân hàng Thế giới (Chỉ dẫn số 14.70 ngày 28/8/1989), thì các tổ 

chức phi chính phủ là “các tổ chức tƣ nhân tiến hành các hoạt động nhằm 

giúp xóa khổ cực, thúc đẩy quyền của ngƣời nghèo, bảo vệ môi trƣờng, cung 

cấp các dịch vụ xã hội, hay phát triển cộng đồng”; “… các tổ chức phi chính 

phủ là các tổ chức lấy giá trị làm gốc, dựa chủ yếu hay một phần vào đóng 

góp từ thiện và dịch vụ tự nguyện…, trong đó vì sự phúc lợi của ngƣời khác 

và tính tự nguyện là những đặc tính xác định cơ bản”. Ngân hàng Thế giới 

cũng phân loại các tổ chức phi chính phủ có quan hệ với ngân hàng này, bao 

gồm “các tổ chức phi chính phủ thực hành” và “các tổ chức phi chính phủ vận 

động chính sách”. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ 

quốc tế “chủ yếu là các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại các nƣớc phát triển, 

tiến hành hoạt động ở các nƣớc đang phát triển” [90]. 

Khái niệm trên mới chỉ nêu đƣợc một tính chất của các tổ chức phi chính 

phủ là “tính tƣ nhân” hay còn gọi là “ngoài nhà nƣớc”, với mục đích hoạt động 

mang tính từ thiện của các tổ chức này. Trong nhiều trƣờng hợp, các cách gọi 

“tổ chức phi chính phủ quốc tế” và “TCPCPNN” đƣợc sử dụng qua lại, với 

nghĩa gần nhau, nhất là ở các quốc gia tiếp nhận nguồn viện trợ này.  
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Hiệp hội các tổ chức phi chính phủ thế giới (WANGO) định nghĩa: 

“Một tổ chức phi chính phủ nói chung đƣợc hiểu phải là một tổ chức ngoài 

nhà nƣớc (non-state), phi lợi nhuận (non-profit) và tự nguyện (voluntary). Với 

tƣ cách là một thực thể ngoài nhà nƣớc, một tổ chức phi chính phủ nói chung 

phải độc lập với ảnh hƣởng của chính phủ và không do chính phủ thành lập, 

cũng không đƣợc thành lập theo một thỏa thuận liên chính phủ. Là một tổ 

chức phi lợi nhuận hay không phân chia lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ 

không chia lợi nhuận cho các thành viên” [45].  

Theo Ủy ban Điều phối dự án Thực trạng viện trợ quốc tế, thì tổ chức 

phi chính phủ là “các tổ chức tƣ nhân phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực 

phát triển” [116, tr.276]. 

Tại Việt Nam, Chính phủ xác định (Khoản 2, Điều 1, Nghị định 

12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012), các TCPCPNN là “các tổ chức phi chính 

phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tƣ nhân, hoặc các hình thức tổ 

chức xã hội, phi lợi nhuận khác, đƣợc thành lập theo luật pháp nƣớc ngoài, có 

hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận 

hoặc các mục đích khác tại Việt Nam” [34]. 

Từ những định nghĩa đƣợc nêu trên, có thể đƣa ra khái niệm các 

TCPCPNN nhƣ sau: Các TCPCPNN là các tổ chức tự nguyện, được thành lập 

ở nước ngoài, không thuộc các chính phủ, hoạt động vì các mục tiêu nhân 

đạo, phát triển, theo nguyên tắc phi lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận. Về 

loại hình và tên gọi, các tổ chức này có thể là các tổ chức phi chính phủ, các 

quỹ (tƣ nhân), viện, trung tâm, hoặc tổ chức phi lợi nhuận (NPO), tổ chức tình 

nguyện tƣ nhân (PVO), tổ chức từ thiện, tổ chức dựa vào cộng đồng…. 

Về khái niệm viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài, Điều 1, Nghị định 

93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ Việt Nam [10] quy định 

“…Viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài … đƣợc hiểu là viện trợ không hoàn 

lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên tài trợ để thực hiện các mục tiêu 
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phát triển và nhân đạo dành cho Việt Nam”. Bên tài trợ “…bao gồm các 

TCPCPNN, các tổ chức và cá nhân ngƣời nƣớc ngoài khác, kể cả các tập 

đoàn, công ty có vốn nƣớc ngoài, cộng đồng ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc 

ngoài tôn trọng và chấp hành luật pháp Việt Nam, có thiện chí, cung cấp trực 

tiếp viện trợ không hoàn lại nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội và nhân đạo của Việt Nam”, đƣợc thực hiện thông qua các chƣơng 

trình, dự án và viện trợ phi dự án, bao gồm cả cứu trợ khẩn cấp. 

Nhƣ vậy, có thể định nghĩa: Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nước ngoài là sự hỗ trợ về tài chính từ nước ngoài, được thực hiện bởi hoặc 

thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Khái niệm vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội: 

Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong phát triển 

kinh tế-xã hội là sự hỗ trợ về tài chính của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài hoặc đƣợc triển khai thông qua các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài, 

cho các lĩnh vực kinh tế-xã hội của một quốc gia, vì mục tiêu hỗ trợ phát triển 

(nhƣ hỗ trợ giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ y tế, giáo 

dục, bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên theo hƣớng bền vững…). 

2.1.2. Cơ cấu hình thành nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài 

Nhìn chung, viện trợ phi chính phủ đƣợc hình thành từ một số nguồn cơ 

bản, trong đó bao gồm nguồn tự có (từ các hoạt động kinh doanh, đầu tƣ); 

đóng góp tự nguyện của các cá nhân thành viên; quyên góp, đóng góp từ công 

chúng (cá nhân); tài trợ của các tổ chức xã hội, các quỹ tƣ nhân và các nhà thờ 

(chủ yếu với các tổ chức có nguồn gốc tôn giáo); tài trợ của các doanh nghiệp; 

tài trợ của các chính phủ. 

 Trong khi nguồn tự có và đóng góp của các thành viên ở mức độ nhất 

định thì các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ chủ yếu từ đóng góp trực tiếp 

của công chúng, các tổ chức xã hội và quỹ tƣ nhân, và một phần từ các doanh 
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nghiệp và các chính phủ. Nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế, có mạng lƣới 

ngƣời bảo trợ cá nhân (sponsor) rộng khắp ở nhiều nƣớc, đóng góp thƣờng 

xuyên, hàng tháng cho ngân sách hoạt động của các tổ chức này. Ví dụ, Plan 

International, World Vision International, Rotary International, ActionAid, 

ChristianAid, Save the Children, ChildFund… có hàng trăm nghìn, thậm chí 

hàng triệu cá nhân đóng góp một số tiền nhất định hàng tháng vào ngân sách 

hoạt động của các tổ chức này. Các tổ chức phi chính phủ có nguồn gốc tôn 

giáo thì thƣờng xuyên nhận đƣợc hỗ trợ tài chính của các nhà thờ (ví dụ nhƣ 

Catholic Relief Services, Concern, ChristianAid, ADRA, World Vision 

International…). 

 Các quỹ tƣ nhân (private foundations) đã trở thành các nhà tài trợ lớn 

cho các hoạt động nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ. Tại 

Mỹ, có hàng chục quỹ tƣ nhân có tài sản trên 1 tỷ đô-la Mỹ, chẳng hạn nhƣ 

Ford Foundation có tài sản khoảng 10 tỷ đô-la Mỹ; Quỹ Atlantic 

Philanthropies với khả năng tài chính trên 3 tỷ đô-la Mỹ; Bill and Melinda 

Gates Foundation với tổng tài sản trên 60 tỷ đô-la Mỹ…. Các quỹ này tài trợ 

thƣờng xuyên, hoặc theo các chƣơng trình, dự án, hoặc khi có nhu cầu hỗ trợ 

khẩn cấp trên thế giới (ví dụ nhƣ khắc phục hậu quả sóng thần ở Nam Á năm 

2004, chống lại dịch Ebola ở châu Phi năm 2014). 

 Một nguồn tài trợ khác của các tổ chức phi chính phủ là các doanh 

nghiệp. Để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhiều công ty lớn, 

công ty đa quốc gia, và kể cả các doanh nghiệp nhỏ hơn, đã thực hiện tài trợ 

cho các dự án nhân đạo, phát triển do các tổ chức phi chính phủ triển khai. 

Một mặt, điều này thể hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức của các doanh nghiệp 

(thông thƣờng tài trợ cho các dự án ở các quốc gia đang phát triển, nơi các 

doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh). Mặt khác, ở đa số các nƣớc phát 

triển, khi các doanh nghiệp tài trợ cho các mục đích xã hội, nhân đạo, từ 

thiện, doanh thu của họ đƣợc khấu trừ thuế. Ở một phƣơng diện khác, việc tài 
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57.8
18

15.6

8.6

Tài trợ của các cá nhân Tài trợ doanh nghiệp

Tài trợ của các quỹ tư nhân Tài trợ từ nguồn khác

trợ cho các dự án nhân đạo, phát triển, xã hội cũng có thể là một hình thức 

“quảng bá xã hội” (social marketing) cho chính các doanh nghiệp này. Nhiều 

doanh nghiệp lớn, công ty đa quốc gia đã thành lập quỹ từ thiện, xã hội của 

riêng mình, hoặc một số thành lập bộ phận để thực hiện trách nhiệm xã hội. 

 Theo tổ chức Những sáng kiến phát triển (Development Initiatives) 

[75], trong các nguồn tài chính của viện trợ phi chính phủ, thì đóng góp của 

các cá nhân (công chúng) là nhiều nhất, chiến tới 57,8%; tiếp đến là tài trợ từ 

các doanh nghiệp tƣ nhân (18%), các quỹ tài trợ tƣ nhân (15,6%), còn lại là từ 

các nguồn khác (Hình 2.1). 

Đơn vị tính: % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Cơ cấu nguồn tài chính cho viện trợ phi chính phủ  

Nguồn: [75]. 

 Nguồn tài trợ từ các chính phủ cho hoạt động viện trợ nhân đạo, phát 

triển của các tổ chức phi chính phủ đã không ngừng tăng lên trong những thập 

kỷ qua. Ƣớc tính, có tới 30% viện trợ khẩn cấp, nhân đạo bằng lƣơng thực của 

các chính phủ đƣợc chuyển qua các tổ chức phi chính phủ. Chính phủ các 

nƣớc OECD cũng đặt mục tiêu chuyển giao 30% viện trợ của họ thông qua 
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các tổ chức phi chính phủ. Nếu mục tiêu này hiện thực, thì tổng giá trị viện 

trợ do các tổ chức phi chính phủ thực hiện trên thế giới là rất lớn. Năm 2010, 

theo thống kê của OECD, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đạt 30 tỷ đô-

la Mỹ. Cùng năm, tổng viện trợ phát triển chính thức là 128 tỷ đô-la Mỹ. Nếu 

30% số này đƣợc chuyển giao qua các tổ chức phi chính phủ (khoảng 40 tỷ 

đô-la Mỹ), thì tổng giá trị tài trợ do các tổ chức phi chính phủ triển khai trên 

toàn thế giới có thể đạt tới con số 70 tỷ đô-la Mỹ, gần tƣơng đƣơng với giá trị 

viện trợ phát triển chính thức còn lại (khoảng 80 tỷ đô-la Mỹ). Trong khi đó, 

tính chất viện trợ phi chính phủ là không hoàn lại. Còn đa phần viện trợ phát 

triển chính thức có thể là vốn vay ƣu đãi.  

Với nguồn tài trợ đa dạng, tổng giá trị tài trợ đƣợc thực hiện hoặc 

chuyển giao thông qua các tổ chức phi chính phủ ngày càng lớn. Đa số các tổ 

chức phi chính phủ quốc tế có nguồn ngân sách đƣợc hình thành từ nhiều 

nguồn đa dạng nêu trên. 

2.1.3. Mục đích và lĩnh vực tài trợ chủ yếu của vốn viện trợ của các 

tổ chức phi chính phủ 

Viện trợ phát triển chính thức (của các chính phủ) đƣợc thực hiện tại 

các nƣớc đang phát triển đƣợc cho là vì lý do “đạo đức” là chính [119], mặc 

dù không phủ nhận đa số các chính phủ thực hiện viện trợ trong một số 

trƣờng hợp vì lý do chính trị, kinh tế-thƣơng mại, hoặc vì những mục đích 

khác của chính họ. 

Trong khi đó, các tổ chức phi chính phủ triển khai viện trợ ở các nƣớc 

nghèo với mục đích cơ bản là giúp xóa đau khổ, giải quyết các vấn đề xã hội 

của các nhóm thiệt thòi, đáp ứng một số nhu cầu cơ bản của ngƣời dân, đáp 

ứng các nhu cầu nhân đạo, giảm nghèo cho các cộng đồng nghèo, phát triển 

bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu… Ban đầu, hoạt động chính của các 

tổ chức phi chính phủ là cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản nhƣ y tế, giáo 

dục; sau mở rộng sang triển khai các dự án mang tính phát triển, nhƣ phát 
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triển nông thôn tổng hợp, tăng thu nhập… theo cách tiếp cận dựa vào nhu cầu 

(needs-based). Ngày nay, ngoài các loại hình hoạt động trên, các tổ chức phi 

chính phủ hoạt động rộng hơn, với tham vọng góp tiếng nói vào vận động 

chính sách để có lợi hơn cho các nƣớc kém phát triển, các nhóm là đối tƣợng 

mà họ hƣớng tới (chẳng hạn nhƣ các chiến dịch vận động tăng viện trợ của 

các chính phủ, thƣơng mại bình đẳng và có lợi hơn cho các nƣớc đang phát 

triển, chống bất bình đẳng xã hội và các mặt trái của toàn cầu hóa…); và ứng 

phó với những thách thức toàn cầu nhƣ môi trƣờng xuống cấp, thiên tai, dịch 

bệnh, và nhƣ vậy bao hàm các lĩnh vực nhƣ phát triển bền vững, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và động vật hoang dã, phòng 

chống dịch bệnh…. 

Ngoài ra, một số tổ chức phi chính phủ hoạt động không vì mục tiêu 

nhân đạo, phát triển. Họ hoạt động trong các lĩnh vực nhƣ thúc đẩy nhân 

quyền, dân chủ, tôn giáo theo các giá trị của họ. Một số tổ chức còn có mục 

đích hoạt động thiên hƣớng chính trị, tác động làm thay đổi thể chế ở một số 

quốc gia. Tuy nhiên, số các tổ chức này không nằm trong phạm vi nghiên cứu 

là các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu nhân đạo, phát triển. 

Theo tổ chức Những sáng kiến phát triển (Development Initiatives) [75, 

tr.134], lĩnh vực tài trợ của các quỹ tƣ nhân và các tổ chức phi chính phủ có 

khác nhau ở một mức độ nhất định. Các quỹ tƣ nhân tài trợ cho các lĩnh vực 

gồm y tế, giáo dục, các lĩnh vực xã hội khác, viện trợ nhân đạo, quản trị công 

và an ninh, môi trƣờng, nông nghiệp và an ninh lƣơng thực, công nghiệp và 

thƣơng mại, một số lĩnh vực khác. Các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho các 

lĩnh vực y tế, các vấn đề xã hội (khác), viện trợ nhân đạo, nông nghiệp và an 

ninh lƣơng thực, nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng. 

Đa số các tổ chức phi chính phủ quốc tế cùng một thời điểm hoạt động 

viện trợ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, mặc dù trọng tâm có thể khác nhau. 

Chẳng hạn, ActionAid hoạt động trong các lĩnh vực an ninh lƣơng thực, nữ 
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quyền, quản trị công, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu và HIV/AIDS ; Plan 

International với phƣơng châm là lấy trẻ em làm trung tâm, hoạt động tài trợ 

trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quyền trẻ em, nƣớc sạch và vệ sinh, phát 

triển kinh tế (giảm nghèo), cứu trợ khẩn cấp… [115]; Save the Children hoạt 

động tài trợ trong các lĩnh vực nhân đạo, y tế, giáo dục, quyền trẻ em, bảo vệ 

trẻ em và vận động chính sách [121]; Médecins sans Frontières (MSF) hoạt 

động thuần túy trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo cho nạn nhân xung đột vũ 

trang, dịch bệnh, thảm họa thiên tai hoặc do con ngƣời gây ra [98]; World 

Vision International (WVI) hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực cứu trợ thiên 

tai, bảo vệ trẻ em, y tế và nƣớc sạch, phát triển kinh tế, giáo dục, lƣơng thực 

và nông nghiệp, giới [150]. 

Theo nghĩa rộng, các tổ chức phi chính phủ tiến hành các hoạt động 

viện trợ theo 4 nhóm: 

- Các hoạt động cung cấp dịch vụ cơ bản: Y tế, giáo dục, nhà ở, nƣớc 

sạch và vệ sinh…. 

- Các hoạt động nâng cao thu nhập cho các nhóm đối tƣợng (nhƣ ngƣời 

nghèo, ngƣời có hoàn cảnh khó khăn…): Tín dụng vi mô, nông nghiệp và 

lƣơng thực. 

- Các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các nhóm đối tƣợng: Bao 

gồm các hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời dân, 

nhóm đối tƣợng hƣởng lợi vào đời sống kinh tế-xã hội. Các tổ chức phi chính 

phủ cho rằng, để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động viện trợ, nếu chỉ 

dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao thu nhập thì chƣa 

đủ; điều cần thiết là phải nâng cao năng lực cho nhóm đối tƣợng để họ có thể 

có khả năng tự giải quyết những vấn đề của mình. 

- Các hoạt động vận động chính sách, vận động hành lang: Bao gồm 

các hoạt động nhằm tác động tới các chính sách trực tiếp có liên quan đến 

nhóm đối tƣợng hƣởng lợi. Về lý thuyết, các nhóm đối tƣợng hƣởng lợi có thể 
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bị các chính sách tác động tích cực hoặc tiêu cực. Vì vậy, các tổ chức phi 

chính phủ cho rằng để giúp giải quyết đƣợc những nguyên nhân gốc rễ của 

những vấn đề mà các nhóm đối tƣợng hƣởng lợi đang phải đối mặt, ngoài các 

hoạt động hỗ trợ trực tiếp (nhƣ nêu trên), cần có sự thay đổi về chính sách để 

có lợi cho các nhóm đối tƣợng đó. 

2.1.4. Phân loại vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

Có thể phân loại nguồn viện trợ phi chính phủ theo nhiều cách khác 

nhau, tùy thuộc vào từng khía cạnh cụ thể của nguồn viện trợ này.  

Theo mục đích, viện trợ phi chính phủ có thể đƣợc chia thành ba loại là 

viện trợ khẩn cấp, viện trợ nhân đạo và viện trợ phát triển. Viện trợ phi chính 

phủ nhân đạo là hình thức viện trợ đƣợc cung cấp vì mục đích nhân đạo, đáp 

ứng những nhu cầu thiết yếu của một số nhóm ngƣời nhất định (nhƣ ngƣời 

khuyết tật, ngƣời tỵ nạn, nạn nhân chiến tranh…), do các tổ chức phi chính 

phủ tài trợ và triển khai. Viện trợ phi chính phủ khẩn cấp là hình thức viện trợ 

đƣợc cung cấp trong các trƣờng hợp khẩn cấp nhƣ khắc phục hậu quả thiên tai 

hay thảm họa do thiên nhiên hoặc con ngƣời gây ra, do các tổ chức phi chính 

phủ tài trợ và triển khai trong khi hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra (ví dụ nhƣ 

viện trợ khẩn cấp cho nạn nhân của sóng thần Nam Á năm 2004, nạn đói ở 

châu Phi, dịch bệnh Ebola ở châu Phi năm 2014…). Viện trợ phi chính phủ 

phát triển là hình thức viện trợ vì mục tiêu phát triển dài hạn, thông thƣờng 

đƣợc các tổ chức tài trợ và triển khai trong một thời gian dài hơn, đƣợc lập kế 

hoạch cụ thể với những mục tiêu cụ thể trong thời gian đó. 

Theo tính chất, viện trợ phi chính phủ có thể đƣợc chia làm hai loại là 

viện trợ không hoàn lại và viện trợ dƣới hình thức vay ƣu đãi. Nhƣ đã phân 

tích ở trên, phần lớn viện trợ phi chính phủ là không hoàn lại (sau khi đƣợc 

hƣởng lợi thì tổ chức, cá nhân, quốc gia hƣởng lợi không đƣợc yêu cầu và 

không có nghĩa vụ phải hoàn trả tổ chức phi chính phủ đã cung cấp viện trợ). 

Một phần nhỏ trong tổng nguồn viện trợ phi chính phủ đƣợc cung cấp dƣới 
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dạng vốn vay tín dụng, phổ biến nhất là trong một số trƣờng hợp các dự án tín 

dụng vi mô (tổ chức phi chính phủ cung cấp tín dụng với lãi suất ƣu đãi cho 

các dự án tín dụng nông thôn, nhƣ tín dụng cho phụ nữ, nông dân). 

Về kỹ thuật, viện trợ phi chính phủ có thể đƣợc chia làm hai loại chính 

là viện trợ theo dự án và viện trợ phi dự án. Nhƣ đã nêu ở trên, viện trợ phi 

chính phủ theo dự án là hình thức viện trợ phi chính phủ đƣợc lập kế hoạch 

dƣới dạng dự án hoặc chƣơng trình, có mục đích, mục tiêu cần đạt đƣợc 

trong một khoảng thời gian nhất định, với một ngân sách đƣợc xác định, 

trong một không gian địa lý nhất định và nhóm đối tƣợng hƣởng lợi nhất 

định. Trong khi đó, viện trợ phi chính phủ phi dự án không đƣợc lập kế 

hoạch nhƣ trên, mà đƣợc cung cấp dƣới hình thức hàng hóa, tiền mặt hoặc 

chuyên gia tình nguyện. 

2.1.5. Đặc điểm vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

- Quy mô vốn của từng dự án thường nhỏ và vừa 

Đặc điểm chung của vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ là 

thƣờng ở quy mô nhỏ và vừa. Các dự án, khoản viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ có thể ở mức vài nghìn đô-la Mỹ, đến vài chục nghìn, vài trăm 

nghìn, tới hàng triệu đô-la Mỹ. Cá biệt, có những chƣơng trình, dự án, khoản 

viện trợ có giá trị khá lớn, tới vài chục triệu đô-la Mỹ. Chẳng hạn, dự án “Phổ 

cấp internet tại Việt Nam” do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ cho Bộ 

Thông tin và Truyền thông Việt Nam có giá trị trên 33 triệu USD. Tại Việt 

Nam nói chung, quy mô tài trợ của các TCPCPNN tính trung bình khoảng 

150.000 đô-la Mỹ/năm. 

Nhìn chung, so sánh với các dự án đƣợc tài trợ từ nguồn vốn ODA, thì 

quy mô từng dự án từ nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nhỏ hơn 

rất nhiều. 

- Thủ tục xét duyệt tài trợ từ các TCPCPNN thường đơn giản 

Nhìn chung, thủ tục xét duyệt tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ 

thƣờng đơn giản và trong thời gian khá ngắn. Các cơ quan, tổ chức muốn hợp 
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tác và nhận vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ có thể gửi đề xuất dự 

án (theo lĩnh vực, địa bàn mà các tổ chức phi chính phủ quan tâm) để đƣợc 

xem xét. Quá trình ra quyết định tài trợ thƣờng dựa trên các tiêu chí cụ thể, và 

trong các trƣờng hợp thông thƣờng, việc tài trợ có thể đƣợc tổ chức phi chính 

phủ quyết định trong thời gian tính bằng tháng (với ODA thƣờng đƣợc tính 

bằng năm). Thủ tục để triển khai thƣờng đƣợc thông qua việc ký kết thỏa 

thuận dự án, trong khi đối với ODA, thông thƣờng phải thông qua quy trình 

ký kết hiệp định quốc tế. 

Tuy vậy, các tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn thƣờng lập kế hoạch 

hoạt động và ngân sách cho thời gian từ 3-5 năm. Thủ tục xét duyệt tài trợ 

đối với các dự án có quy mô lớn cũng dài hơn, sau một quy trình khảo sát, 

thẩm định của chính các tổ chức phi chính phủ hoặc do các tổ chức tƣ vấn 

thực hiện. 

-  Đối tượng triển khai vốn viện trợ của các TCPCPNN đa dạng 

Nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đƣợc triển khai 

thông qua nhiều hình thức đa dạng, bao gồm: 

Do các tổ chức phi chính phủ quốc tế trực tiếp thực hiện: Các tổ chức 

phi chính phủ quốc tế trực tiếp triển khai viện trợ thông qua các chƣơng trình, 

dự án, khoản viện trợ trực tiếp. Trong hình thức này, mối quan hệ bên viện 

trợ-bên tiếp nhận viện trợ là trực tiếp, trong đó tổ chức phi chính phủ quốc tế 

làm việc trực tiếp với các đối tƣợng hƣởng lợi (các cá nhân, tổ chức, cộng 

đồng hƣởng lợi…). 

Do các quỹ tài trợ tư nhân và các doanh nghiệp tư nhân trực tiếp triển 

khai: Tƣơng tự nhƣ trên, ở hình thức này, các quỹ tài trợ tƣ nhân và các doanh 

nghiệp tƣ nhân làm việc và chuyển giao tài trợ trực tiếp cho các đối tƣợng 

hƣởng lợi. 

Triển khai thông qua các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác: Tài trợ của 

các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các quỹ tƣ nhân và doanh nghiệp đƣợc thực 

hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ khác để đến đƣợc ngƣời hƣởng lợi. 
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Thông qua các tổ chức thuộc Liên hợp quốc: Các tổ chức phi chính 

phủ, quỹ tài trợ tƣ nhân và doanh nghiệp tiến hành tài trợ, đồng tài trợ cho các 

chƣơng trình, hoạt động của các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc. 

Thông qua các tổ chức phi chính phủ địa phương: Trong hình thức này, 

các tổ chức phi chính phủ, quỹ tài trợ, doanh nghiệp tài trợ cho hoặc thông 

qua các tổ chức phi chính phủ ở các nƣớc sở tại. Đây là hình thức phổ biến 

nhất trong triển khai viện trợ phi chính phủ. 

Thông qua các cơ quan chính phủ ở các nước hưởng lợi: Các tổ chức 

phi chính phủ quốc tế tài trợ trực tiếp cho hoặc thông qua các cơ quan của 

chính phủ và chính quyền địa phƣơng, triển khai các dự án ở các lĩnh vực và 

địa bàn cụ thể. Mô hình này khá phổ biến ở Việt Nam. 

Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ cũng triển khai viện trợ thông qua 

một số loại hình tổ chức khác, nhƣ tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO), các 

mạng lƣới tổ chức xã hội không chính thức, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo…. 

- Phương thức triển khai vốn viện trợ của các TCPCPNN thường 

linh hoạt 

Về cơ bản, viện trợ của các TCPCPNN đƣợc triển khai theo hai phƣơng 

thức cơ bản là chƣơng trình/dự án và viện trợ phi dự án. Nhìn chung, viện trợ 

của các TCPCPNN dù đƣợc triển khai theo phƣơng thức nào trên đây đều 

tuân theo luật pháp quốc tế, luật pháp của nƣớc viện trợ, luật pháp nƣớc sở tại 

và thỏa thuận với các tổ chức đối tác. 

Viện trợ theo chương trình, dự án: Là dạng viện trợ đƣợc thực hiện 

theo kế hoạch, theo các chƣơng trình, dự án đƣợc lập ra có mục đích hƣớng 

tới và các mục tiêu cần đạt đƣợc, đƣợc thực hiện trong thời gian dự định, với 

ngân sách nhất định. Các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trực tiếp triển khai 

hoặc thông qua các tổ chức đối tác. 

Viện trợ phi dự án: là hình thức viện trợ không theo kế hoạch theo 

chƣơng trình hay dự án, dƣới hình thức tiền mặt hoặc hàng hóa, đƣợc thực 
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hiện trực tiếp với các tổ chức đối tác hoặc trực tiếp tới đối tƣợng hƣởng lợi. 

Trợ giúp thông qua việc cung cấp chuyên gia tình nguyện (hỗ trợ kỹ thuật) 

cũng đƣợc coi là một hình thức viện trợ phi dự án. 

- Đa dạng đối tượng tiếp nhận, hưởng thụ vốn viện trợ của các 

TCPCPNN 

Đối tƣợng tiếp nhận, hƣởng thụ nguồn vốn viện trợ phi chính phủ có 

thể bao gồm bốn nhóm cơ bản là các cá nhân, các nhóm ngƣời, các tổ chức xã 

hội và các cơ quan chính phủ. 

Các cá nhân, thông thƣờng là các đối tƣợng đặc biệt nhƣ ngƣời nghèo, 

dân tộc thiểu số, ngƣời có hoàn cảnh khó khăn, ngƣời khuyết tật… là những 

đối tƣợng tiếp nhận và hƣởng lợi từ nguồn viện trợ phi chính phủ. Phƣơng 

thức tiếp nhận có thể là trực tiếp (tới từng ngƣời hƣởng lợi) hoặc thông qua 

các tổ chức đại diện, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ địa phƣơng 

hoặc chính quyền các cấp. Nội dung tiếp nhận, hƣởng lợi có thể là tiền mặt, 

hàng hóa, lƣơng thực, thuốc men… hoặc công cụ sản xuất. 

Các nhóm người tiếp nhận và hƣởng lợi có thể là các cộng đồng, các 

nhóm đặc thù nhƣ phụ nữ, trẻ em nghèo, ngƣời dân tộc thiểu số, ngƣời khuyết 

tật, ngƣời không có việc làm…. Phƣơng thức tiếp nhận là có thể thông qua đại 

diện của từng nhóm, hoặc các tổ chức xã hội, qua các tổ chức phi chính phủ 

địa phƣơng, hoặc qua chính quyền các cấp. Ở hình thức này, viện trợ của các 

TCPCPNN có thể không đƣợc chuyển tới từng cá nhân mà phục vụ chung cho 

lợi ích của cả nhóm hay cộng đồng. Chẳng hạn, để giúp một cộng đồng ngƣời 

dân tộc thiểu số, viện trợ của các TCPCPNN có thể đƣợc đầu tƣ để xây dựng 

các công trình công ích, phục vụ cho cả cộng đồng. 

Các tổ chức xã hội, nhƣ các hội, hội nghề nghiệp, xã hội nghề nghiệp, 

tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu độc lập, các tổ chức cộng đồng… 

trực tiếp tiếp nhận và hƣởng lợi từ nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN. 
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Các nội dung tiếp nhận viện trợ bao gồm nâng cao năng lực, đào tạo, xây 

dựng mạng lƣới…. Các tổ chức này cũng có thể là trung gian, tiếp nhận và 

chuyển giao viện trợ tới các nhóm đối tƣợng hƣởng lợi cuối cùng của viện trợ. 

Các chính phủ, trực tiếp là các cơ quan chính phủ ở các cấp (nhƣ các 

bộ, các cơ quan thuộc chính quyền trung ƣơng, các sở, ngành thuộc chính 

quyền địa phƣơng) cũng trực tiếp tiếp nhận và hƣởng lợi nguồn viện trợ của 

các TCPCPNN. Nội dung viện trợ có thể là nâng cao năng lực, đào tạo; các cơ 

quan này cũng có thể là trung gian, tiếp nhận và chuyển giao viện trợ tới các 

nhóm đối tƣợng hƣởng lợi cuối cùng của viện trợ. 

2.2. MỤC TIÊU PHÁT HUY VAI TRÒ VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ 

CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ 

HỘI CỦA MỘT QUỐC GIA 

Để đánh giá vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trong phát triển 

kinh tế-xã hội ở các nƣớc đang phát triển, có thể xem xét trên một số mục tiêu 

cụ thể là: i) Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ với tƣ cách là nguồn 

lực vốn bổ sung cho phát triển, so sánh với một số nguồn vốn đầu tƣ phát 

triển khác; tác động của nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

trong giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống ngƣời dân; tác động trong 

việc thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội thông qua đầu tƣ trong các lĩnh vực 

nhƣ y tế, giáo dục, bình đẳng giới; tác động trong việc bảo vệ môi trƣờng, tài 

nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. 

Mục tiêu 1: Vốn viện trợ của các TCPCPNN bổ sung nguồn lực vốn 

cho phát triển 

Để xác định vai trò của vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ 

nƣớc ngoài với tƣ cách là một nguồn lực bổ sung cho đầu tƣ phát triển, có thể 

so sánh quy mô của nguồn vốn này so với các nguồn vốn đầu tƣ cho phát triển 

khác, chẳng hạn nhƣ tổng đầu tƣ toàn xã hội, tổng vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA), tổng vốn ODA không hoàn lại ở cấp quốc gia. 
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Mục tiêu 2: Vốn viện trợ của các TCPCPNN đóng góp cho giảm nghèo, 

nâng cao thu nhập và đời sống ngƣời dân 

Để xem xét vai trò của vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống ngƣời dân, có thể so 

sánh quy mô nguồn vốn này cho lĩnh vực giảm nghèo, phát triển kinh tế với 

quy mô đầu tƣ cho chƣơng trình mục tiêu giảm nghèo ở một quốc gia. Ngoài 

ra, có thể điển cứu một số mô hình dự án với mục tiêu giảm nghèo, phát triển 

kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho ngƣời dân vùng dự án để đánh giá 

hoặc minh họa tác động cụ thể của nguồn vốn tài trợ này trên thực tế. 

Mục tiêu 3: Vốn viện trợ của các TCPCPNN hỗ trợ thúc đẩy công bằng 

và tiến bộ xã hội 

Để xem xét vai trò của vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong thúc đẩy công bằng và tiến bộ xã hội, có thể so sánh vốn viện trợ 

này với đầu tƣ từ các nguồn khác, nhất là đầu tƣ từ ngân sách của một quốc 

gia đang phát triển cho các lĩnh vực xã hội, nhƣ y tế, giáo dục, giải quyết các 

vấn đề xã hội. Ngoài ra, có thể điển cứu một số mô hình dự án trong các lĩnh 

vực liên quan gồm y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội để đánh giá 

hoặc minh họa tác động cụ thể của nguồn vốn tài trợ này đối với việc thúc đẩy 

công bằng và tiến bộ xã hội trên thực tế. 

Mục tiêu 4: Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần bảo vệ môi 

trƣờng, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển 

bền vững 

Để xem xét vai trò của vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và phát triển bền vững, có thể so sánh vốn viện trợ này với đầu tƣ từ 

các nguồn khác, nhất là đầu tƣ từ ngân sách của một quốc gia đang phát triển 

cho lĩnh vực môi trƣờng. Đồng thời, có thể điển cứu một số mô hình dự án 
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trong lĩnh vực môi trƣờng để đánh giá hoặc minh họa tác động cụ thể của 

nguồn vốn tài trợ này trong bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên, ứng 

phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trên thực tế. 
2.3. VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC 

NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 

 Vốn viện trợ nƣớc ngoài nói chung, vốn viện trợ của các TCPCPNN 

nói riêng, với tƣ cách là nguồn lực từ bên ngoài vào một quốc gia, có thể 

mang đến những tác động về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trƣờng, chính trị, tƣ 

tƣởng…. Là một nguồn lực cho phát triển, vốn viện trợ của các TCPCPNN có 

thể có tác động nhất định trong phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, việc xem 

xét tác động của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN không thể chỉ theo 

từng lĩnh vực riêng lẻ, vì lý do các lĩnh vực của đời sống xã hội có liên quan 

mật thiết đến nhau. 

 Một là, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc thực hiện một phần cơ 

bản nhằm “lấp những khoảng trống”, nghĩa là nơi nào, lĩnh vực nào, địa bàn 

nào có những nhu cầu cơ bản, cấp bách chƣa đƣợc đáp ứng thì các TCPCPNN 

nói chung có thể sẽ tham gia để đáp ứng một phần nhu cầu đó. Trong trƣờng 

hợp này, các nguồn đầu tƣ của chính phủ, chính quyền sở tại có thể đƣợc tập 

trung cho các nhu cầu đầu tƣ khác. Do vậy, tác động của vốn viện trợ của các 

TCPCPNN cần đƣợc xem xét không chỉ ở chính những nơi, những lĩnh vực 

mà các dự án viện trợ của các TCPCPNN đƣợc triển khai. 

Hai là, các lĩnh vực của đời sống xã hội có liên quan mật thiết đến 

nhau. Chẳng hạn, những nguyên nhân của nghèo đói đã đƣợc xác định là đa 

chiều, có thể do thiếu khả năng tiếp cận các nguồn lực, khả năng tiếp cận các 

dịch vụ xã hội cơ bản thấp (nguyên nhân trình độ giáo dục, thiếu khả năng 

tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe…), các chính sách phát triển chƣa 

phù hợp, tính dễ bị tổn thƣơng bởi thiên tai… Do vậy, vốn viện trợ của các 

TCPCPNN cho một lĩnh vực nhất định cũng có thể tác động tích cực hoặc tiêu 
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cực đến các lĩnh vực khác. Vì lý do đó, việc phân chia lĩnh vực và đánh giá 

tác động của vốn viện trợ của các TCPCPNN chỉ nên đƣợc hiểu là mang tính 

tƣơng đối. Hơn nữa, một số loại hình hoặc lĩnh vực hoạt động, tƣởng chừng 

không có tác động nhiều hoặc trực tiếp đến một lĩnh vực nào đó khác, nhƣng 

thực tế tác động có thể là đáng kể. Ví dụ, một dự án tăng cƣờng năng lực cho 

ngƣời dân thông qua đào tạo các kỹ năng, trình độ văn hóa… thực tế có thể 

tạo cho ngƣời dân ở vùng hƣởng lợi khả năng làm chủ đƣợc cuộc sống, tự 

thúc đẩy đƣợc hoạt động sản xuất, đảm bảo lƣơng thực cho gia đình họ một 

cách bền vững. Hay các dự án nhằm thúc đẩy các chính sách giảm nghèo phù 

hợp ở cấp vĩ mô có thể tạo cơ sở để tăng cƣờng nguồn lực, tạo những cơ chế 

cần thiết cho giảm nghèo bền vững, và vì vậy có thể có tác động sâu rộng đến 

giảm nghèo và phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, khó có thể đánh giá chính xác và đầy đủ tác động của toàn 

bộ nguồn viện trợ phi chính phủ, hay nói cách khác, khó có đủ thông tin và số 

liệu về tác động của toàn bộ các dự án, khoản viện trợ của các TCPCPNN, 

nhất là ở cấp một quốc gia hay một lĩnh vực cụ thể. Nếu dựa vào những báo 

cáo đánh giá tác động của các dự án hiện có, thì vấn đề đặt ra là các dự án đó 

có mang tính đại diện cho toàn bộ các dự án của các TCPCPNN hay không; 

những thay đổi tích cực ở địa bàn dự án có phải hoàn toàn do dự án của các 

TCPCPNN hay do các nguyên nhân khác [119; tr.265-266]. 

Nhƣ vậy, có nhiều cách tiếp cận vốn viện trợ của các TCPCPNN trong 

phát triển kinh tế-xã hội. Trong phạm vi giới hạn, luận án chỉ tập trung vào 4 

nội dung gồm: Vốn viện trợ của các TCPCPNN với tƣ cách là một nguồn lực 

cho đầu tƣ phát triển; vốn viện trợ của các TCPCPNN trong giảm nghèo và 

nâng cao thu nhập; vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần thúc đẩy tiến bộ 

xã hội thông qua đầu tƣ vào y tế, giáo dục và các vấn đề xã hội; và vốn viện 

trợ của các TCPCPNN trong bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. 
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2.3.1. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài là một 

nguồn lực cho đầu tƣ phát triển 

 Vốn viện trợ của các TCPCP đã tăng lên không ngừng trong những 

thập kỷ qua. Vào cuối thập niên 1970, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ trên thế giới ƣớc đạt 2,3 tỷ đô-la Mỹ, so với khoảng 27 tỷ đô-la Mỹ 

viện trợ phát triển chính thức [119; tr.32-33]. Theo thống kê của OECD (Bảng 

2.1), năm 1997, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đạt 5,495 

tỷ đô-la Mỹ, năm 2001 đạt trên 8 tỷ đô-la Mỹ và năm 2012 đạt gần 30 tỷ đô-la 

Mỹ. So sánh thuần túy, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới đã 

tăng 10 lần sau khoảng 30 năm. Tuy nhiên, cũng theo OECD, số liệu thống kê 

viện trợ phi chính phủ của tổ chức này có thể thấp hơn so với thực tế do dựa 

vào ƣớc tính của các chính phủ và tính toán dựa trên báo cáo thống kê hàng 

năm của các tổ chức phi chính phủ [104]. Năm 2011, theo thống kê của 

OECD, viện trợ phi chính phủ thế giới đạt xấp xỉ 32 tỷ đô-la Mỹ. Trong khi 

đó, theo tổ chức Những Sáng kiến phát triển (Development Initiatives), tổng 

nguồn viện trợ tƣ nhân cho phát triển (viện trợ phi chính phủ nói chung) năm 

đó đạt 45,3 tỷ đô-la Mỹ [75; tr.132]. 

Bảng 2.1: Tổng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA)  

và viện trợ phi chính phủ 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm 1996-97* 2001-02* 2008 2009 2010 2011 2012 

Viện trợ phát triển 
chính thức (ODA) 52.204 55.711 122.784 120.558 129.066 134.670 126.949 

Viện trợ phi chính phủ 5.495 8.063 23.787 22.048 30.775 31.969 29.753 

Tỷ lệ viện trợ phi chính 
phủ so với ODA (%) 10,53 14,47 19,37 18,29 23,84 23,74 23,44 

Ghi chú: (*) Tính trung bình theo năm. 

Nguồn: [109; tr.400].  
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 Ngoài vốn viện trợ của chính các tổ chức phi chính phủ (tự có hoặc 

quyên góp, vận động từ công chúng), các tổ chức phi chính phủ còn triển khai 

và quản lý một phần viện trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại. 

Theo Hénon và cộng sự [85; tr.115], các tổ chức phi chính phủ triển khai các 

chƣơng trình phát triển với ngân sách từ các chính phủ có thể lên tới khoảng 

20 tỷ đô-la Mỹ/năm, tƣơng đƣơng với khoảng 13% ngân sách ODA. Nhƣ vậy, 

tổng vốn viện trợ do các tổ chức phi chính phủ tài trợ và triển khai cao hơn 

nhiều so với ngân sách của các tổ chức này. Chẳng hạn, trong năm 2012, tổng 

vốn viện trợ do các tổ chức phi chính phủ tài trợ và triển khai (bao gồm ODA) 

lên tới khoảng 50 tỷ đô-la Mỹ. Theo ƣớc tính của Ủy ban Điều phối quốc tế 

Mạng lƣới thực trạng viện trợ (RoAICC), các tổ chức phi chính phủ quản lý 

xấp xỉ 65 tỷ đô-la Mỹ mỗi năm [116, tr.13]. 

So sánh với viện trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ phi chính 

phủ bằng 8,52% cuối những năm 1970, 10,53% năm 1996-1997, 14,47% năm 

2001-2002 và duy trì ở mức trên 23% giai đoạn 2010-2012 (Bảng 2.1). Nhƣ 

vậy, viện trợ phi chính phủ tăng lên nhanh chóng cả về giá trị tuyệt đối cũng 

nhƣ tỷ lệ so với viện trợ phát triển chính thức. 

Mặt khác, có thể thấy ngân sách hoạt động của một số tổ chức phi chính 

phủ cao hơn ngân sách viện trợ ODA của một số quốc gia thành viên OECD. 

Bảng 2.2 cho thấy, ngân sách viện trợ của tổ chức World Vision International 

năm 2011 cao hơn ngân sách viện trợ ODA của 11 quốc gia thành viên OECD 

năm 2010, trong đó có Italia, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Sĩ…. ngân sách viện trợ của 

tổ chức Save the Children năm 2011 (1,4 tỷ đô-la Mỹ) cao hơn ngân sách viện 

trợ ODA của 7 quốc gia thành viên OECD năm 2010, trong đó có Phần Lan, 

Hàn Quốc, Áo, Ai-len, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Niu Di-lân. 
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Bảng 2.2. So sánh các nhà tài trợ ODA và các tổ chức phi chính phủ 
 

Nhà tài trợ ODA/Tổ chức phi chính phủ Ngân sách (Triệu USD) (*) 

Hoa Kỳ 29.431 
Anh 12.871 
Đức 11.884 
Nhật 10.842 
Pháp 10.073 
Tây-ban-nha 5.532 
Hà Lan 5.518 
Ca-na-đa 4.703 
Na-uy 4.228 
Thụy Điển 4.137 
Ôxtrâylia 3.813 
World Vision International 2.790 

Italia 2.763 
Đan Mạch 2.675 
Bỉ 2.311 
Thụy Sĩ 1.904 
Save the Children 1.400 

Phần Lan 1.287 
Oxfam International 1.250 

Médecins Sans Frontières 1.240 

Hàn Quốc 1.171 
Áo 929 
Ai-len 895 
Plan International 827 

Catholic Relief Services 823 

CARE USA/International 780 

Bồ-đào-nha 622 
Aga Khan Development Network (2008) 450 

Hy Lạp 405 
Niu Di-lân 330 
ActionAid 314 

Mercy Corps 301 

(*) Ghi chú: Ngân sách của các tổ chức phi chính phủ năm 2011 (trừ Aga Khan Development 

Network); ngân sách ODA của các quốc gia năm 2010. 

Nguồn: [127, tr. 347]. 

Nhƣ vậy, nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế có ngân sách viện trợ rất 

lớn, một số tổ chức có ngân sách còn cao hơn ngân sách viện trợ ODA của một 

số quốc gia thành viên OECD. Ngân sách lớn đã góp phần làm cho các tổ chức 

phi chính phủ quốc tế trở thành những tác nhân quan trọng trong phát triển. Nói 
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cách khác, vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ là một nguồn lực đáng kể 

đầu tƣ cho phát triển ở các nƣớc đang phát triển. 

2.3.2. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài với 

giảm nghèo và nâng cao thu nhập 

 Trƣớc hết, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc cho là vƣơn tới đƣợc 

những ngƣời nghèo, cộng đồng nghèo nhất. Theo ƣớc tính của Chƣơng trình 

Phát triển Liên hợp quốc [127], vào thời điểm đầu những năm 80 của thế kỷ 

trƣớc, vốn viện trợ của các TCPCPNN tới đƣợc khoảng 100 triệu ngƣời, tăng 

lên khoảng 250 triệu ngƣời vào đầu những năm 90. Vào những năm đầu tiên 

của thế kỷ 21, số ngƣời đƣợc hƣởng lợi trực tiếp từ nguồn vốn viện trợ của 

các TCPCPNN ƣớc đạt trên 600 triệu ngƣời [119; tr.269]. Theo báo cáo của 

30 tổ chức phi chính phủ lớn, năm 2013, nguồn viện trợ của các tổ chức này 

đã tới đƣợc trên một tỷ ngƣời, trực tiếp hƣởng lợi từ các dự án của các 

TCPCPNN. Một số tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn có số ngƣời hƣởng lợi 

cao nhất nhƣ World Vision International (xấp xỉ 413 triệu ngƣời), Plan 

International (164,9 triệu ngƣời, chủ yếu là trẻ em), Save the Children (143 

triệu ngƣời), Care International (trên 97 triệu ngƣời); đại đa số 30 tổ chức phi 

chính phủ này có trên 1 triệu ngƣời hƣởng lợi (Phụ lục 2). Nhƣ vậy, trên thực 

tế, số ngƣời hƣởng lợi trực tiếp từ nguồn viện trợ phi chính phủ, chủ yếu ở 

các nƣớc đang phát triển, cao hơn rất nhiều, chƣa tính số ngƣời hƣởng lợi 

gián tiếp.  

 Về mức độ tiếp cận ngƣời nghèo, kết quả đánh giá các dự án với vốn 

viện trợ của các TCPCPNN cụ thể ở nhiều nƣớc khác nhau cho những kết quả 

khác nhau. Nghiên cứu tác động viện trợ đầu tiên cho rằng các tổ chức phi 

chính phủ tiếp cận đƣợc những ngƣời nghèo và cộng đồng nghèo. Đánh giá các 

dự án do các tổ chức phi chính phủ triển khai với tài trợ của Ca-na-đa định 

lƣợng tỷ lệ tiếp cận ngƣời nghèo là 3,2/4. Trong khi đó, một số đánh giá lại cho 

rằng mức độ tiếp cận ngƣời nghèo của các tổ chức phi chính phủ thấp, không 
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rõ, hoặc nhiều ngƣời nghèo nhất bị để ngoài đối tƣợng hƣởng lợi của dự án 

[117, tr.20]. 

Về phân bổ viện trợ theo địa lý, cũng có nghiên cứu cho rằng vốn viện 

trợ của các TCPCPNN không phải lúc nào cũng tập trung vào những nƣớc 

nghèo nhất, những nƣớc đƣợc ƣu tiên theo kêu gọi của Liên hợp quốc. Một 

nghiên cứu [95], tập hợp số liệu từ 20 tổ chức phi chính phủ hàng đầu trên thế 

giới, kết hợp với phỏng vấn đại diện các cơ quan chính phủ có liên quan và 

đại diện ở cấp ra quyết định của các tổ chức phi chính phủ, kết luận rằng viện 

trợ của các tổ chức phi chính phủ có xu hƣớng tập trung ở một số quốc gia, 

trong khi một số quốc gia khác lại có ít sự quan tâm của các tổ chức phi chính 

phủ; viện trợ phi chính phủ mang tính bổ sung, không mang tính thay thế viện 

trợ song phƣơng; các tổ chức phi chính phủ tập trung hoạt động ở những quốc 

gia mà cũng tập trung viện trợ song phƣơng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, viện 

trợ của các tổ chức phi chính phủ tập trung chủ yếu ở các nƣớc đang phát 

triển. 

Hộp 2.1: Thí dụ về nội dung các dự án giảm nghèo,  

tăng thu nhập và phát triển kinh tế 

 Các dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng sản xuất ở nông thôn: Xây dựng, 

nâng cấp các công trình thủy lợi nhƣ hồ chứa nƣớc, đập thủy lợi, kênh 

mƣơng…. 

 Các dự án phát triển nông nghiệp và lương thực: Khuyến nông, 

khuyến lâm, khuyến ngƣ; sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; 

chăn nuôi gia súc, gia cầm….  

 Các dự án tín dụng vi mô: Cung cấp tín dụng vi mô (cho vay) chủ yếu 

ở nông thôn thông qua các hình thức quỹ cho vay quay vòng, điển 

hình trong các nhóm đối tƣợng nhƣ phụ nữ, nông dân, kèm theo hƣớng 

dẫn sản xuất, kinh doanh. 
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 Trên thực tế, ở một số quốc gia đang phát triển, nguồn viện trợ phi 

chính phủ có vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn, ở Kê-ni-a, Ga-na và Dim-ba-

bu-ê, các tổ chức phi chính phủ cung cấp tới 40% toàn bộ dịch vụ y tế [71, 

tr.1]. Theo một nghiên cứu khác, ở Mô-dăm-bích, nguồn viện trợ phi chính 

phủ chiếm tới 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) [119, tr.267]. 

 Nội dung các dự án giảm nghèo, tăng thu nhập và phát triển kinh tế có 

thể đƣợc tóm tắt nhƣ trong Hộp 2.1, bao gồm: Các dự án xây dựng, cải tạo hạ 

tầng sản xuất ở nông thôn (xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi nhƣ hồ 

chứa nƣớc, đập, kênh mƣơng…); các dự án phát triển nông nghiệp và lƣơng 

thực (khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngƣ; sản xuất nông nghiệp; nuôi 

trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc, gia cầm…); các dự án tín dụng vi mô (cung 

cấp tín dụng vi mô (cho vay) chủ yếu ở nông thôn thông qua các hình thức 

quỹ cho vay quay vòng, điển hình trong các nhóm đối tƣợng nhƣ phụ nữ, 

nông dân, kèm theo hƣớng dẫn sản xuất, kinh doanh). Các dự án tín dụng vi 

mô thực chất là tạo khả năng tiếp cận tín dụng cho các đối tƣợng nghèo (do 

họ không có tài sản thế chấp với các tổ chức tín dụng chính thức nhƣ ngân 

hàng, đồng thời ở nhiều vùng nghèo, các dịch vụ tín dụng chính thức cũng 

không vƣơn tới đƣợc), với lãi suất thấp. Hình thức dự án này đƣợc triển khai 

rộng theo mô hình ngân hàng Grameen (Băng-la-đét). 

Về tác động đối với đời sống của ngƣời nghèo, nghiên cứu của USAID  

kết luận rằng nhìn chung các dự án viện trợ phi chính phủ có tác động tích 

cực nhất định đến đời sống của các đối tƣợng tham gia dự án. Cụ thể, nghiên 

cứu này cho rằng 18% số dự án đạt mức độ tác động cao, 47% đạt mực độ tác 

động vừa phải và 35% đạt mức độ tác động thấp [108].  

Nghiên cứu của OECD/DAC [99, tr.21] cho thấy đánh giá về tác động 

của các dự án phi chính phủ đối với giảm nghèo là rất khác nhau. Một số dự 

án tạo sự thay đổi đáng kể, trong khi một số dự án khác tác động giảm nghèo 
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rất ít. Tổng quan chung, thì các dự án phi chính phủ riêng lẻ khó có thể giúp 

ngƣời nghèo thoát nghèo. 

Tổng kết từ nhiều kết quả đánh giá dự án của các tổ chức phi chính 

phủ, Riddell [119, tr.272] tóm tắt: “Một số ít nghiên cứu kết luận rằng các dự 

án phi chính phủ đã tạo ra thay đổi cơ bản tới đời sống và tiềm năng của 

ngƣời nghèo. Hầu hết (đánh giá) kết luận rằng các dự án viện trợ phi chính 

phủ đã tạo ra tác động tích cực, trong đó một số dự án tạo ra tác động cơ bản. 

Đa số các dự án phi chính phủ có thể đã mang lại những lợi ích cụ thể, song 

có thể rất nhiều dự án chỉ đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao đời sống 

và tăng cƣờng phúc lợi của ngƣời hƣởng lợi”.  

Trong khi đó, nghiên cứu về các dự án do Liên hiệp châu Âu đồng tài 

trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ châu Âu [124, tr.64] khẳng định hầu 

hết trong số 40 dự án đƣợc đánh giá có tác dụng là góp phần giảm nghèo, 

nâng cao thu nhập cho đối tƣợng của dự án là ngƣời nghèo, tập trung vào giải 

quyết vấn đề nghèo và đã chú trọng vào nhóm đối tƣợng nghèo hơn. Bằng 

chứng đƣợc đƣa ra là các hoạt động kinh tế giúp nâng cao thu nhập cho nhóm 

đối tƣợng của dự án. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các dự án đa 

phần quan tâm nhiều hơn đến việc đánh giá kết quả đầu ra mà ít quan tâm đến 

giải quyết những nguyên nhân cấu trúc của nghèo đói, ít quan tâm đến năng 

lực của ngƣời nghèo trong việc giải quyết những nguyên nhân đó. 

Báo cáo đánh giá MEGA 2002 của tổ chức CARE Quốc tế không đề 

cập đến tác động của viện trợ phi chính phủ đến giảm nghèo hay phát triển 

kinh tế một cách cụ thể, mà đề cập đến “tác động đến đời sống hộ gia đình”. 

Báo cáo khẳng định 74% mục đích cuối cùng của các dự án (đƣợc đánh giá) 

tập trung vào cấp hộ gia đình, hƣớng tới tạo ra “những cải thiện công bằng và 

lâu dài trong đời sống con ngƣời…” [82, tr.16]. 

Riêng trong lĩnh vực tín dụng vi mô do các tổ chức phi chính phủ triển 

khai, ƣớc tính có hàng trăm triệu ngƣời nghèo đã đƣợc vay vốn tín dụng cho 
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sản xuất từ các dự án viện trợ phi chính phủ. Chẳng hạn, năm 2005, ƣớc tính 

có khoảng 100 triệu ngƣời nghèo trên thế giới đƣợc hƣởng lợi từ hình thức dự 

án này. Riêng ở Băng-la-đét, ngân hàng cho ngƣời nghèo Grameen có trên 5 

triệu khách hàng, trong đó 95% là phụ nữ [119; tr.274]. 

Mặc dù vậy, tác động của tín dụng vi mô trong việc giảm nghèo là một 

chủ đề đƣợc thảo luận nhiều. Nghiên cứu về tác động của tín dụng vi mô đối 

với ngƣời vay và so sánh với những ngƣời không vay ở Ấn Độ, Pê-ru và Dim-

ba-bu-ê, cho thấy, tín dụng vi mô đã đến đƣợc với những ngƣời nghèo nhất, 

và thu nhập của ngƣời vay ở Ấn Độ có tăng, ở Pê-ru tăng rất ít và ở Dim-ba-

bu-ê không tăng [123]. Một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới về quan hệ 

giữa tín dụng vi mô và nghèo đói ở Băng-la-đét cũng cho thấy chỉ 5% số 

ngƣời vay tín dụng vi mô thoát nghèo duy nhất bởi tín dụng vi mô [94]. 

Nhƣ vậy, tín dụng vi mô là một hình thức dự án phi chính phủ phổ 

biến, tạo khả năng tiếp cận tín dụng cho ngƣời nghèo, do họ khó hoặc không 

thể tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức vì không có tài sản thế chấp. Tuy 

nhiên, chỉ riêng tín dụng vi mô thì mức độ tác động để thoát nghèo là rất thấp 

mà cần đƣợc kết hợp lồng ghép với các loại hình dự án khác. 

Tóm lại, thông qua các nghiên cứu thực tiễn trên đây, có thể nói rằng 

về cơ bản, viện trợ phi chính phủ góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập 

cho ngƣời hƣởng lợi và phát triển kinh tế, song không lƣợng hóa mức độ tác 

động đến giảm nghèo. Trong khi đó, giảm nghèo đòi hỏi cách tiếp cận đa 

chiều, đa lĩnh vực, trong đó có cả can thiệp ở cấp hộ gia đình, cộng đồng cũng 

nhƣ ở cấp chính sách. 

Hơn nữa, tác động về mặt giảm nghèo, nâng cao thu nhập và phát triển 

kinh tế cần đƣợc xem xét theo nghĩa rộng. Một số loại hình dự án (nhƣ nâng 

cao năng lực cá nhân và tổ chức), và nói rộng hơn, trong tất cả các dự án viện 

trợ phi chính phủ đều có một hợp phần đào tạo, nâng cao năng lực, thì tác 

động của viện trợ phi chính phủ có thể rộng hơn rất nhiều, có thể giúp các 
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cộng đồng nghèo, ngƣời nghèo, tổ chức đối tác ở các nƣớc đang phát triển, có 

đƣợc những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện giảm nghèo và phát 

triển kinh tế một cách bền vững.  

2.3.3. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài với 

thúc đẩy công bằng và tiến bộ x  hội 

Nhƣ đã nêu ở phần trên, nguồn viện trợ phi chính phủ góp phần giảm 

nghèo và phát triển kinh tế-xã hội, có đóng góp quan trọng ở nhiều quốc gia 

đang phát triển. Chẳng hạn, ở Kê-ni-a, Ga-na và Dim-ba-bu-ê, các tổ chức phi 

chính phủ cung cấp tới 40% toàn bộ dịch vụ y tế [71; tr.1]. Các dự án viện trợ 

phi chính phủ đã cung cấp nhiều dịch vụ xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực 

y tế và giáo dục, tới nhiều cộng đồng và nhiều ngƣời [107; tr.5]. Trong khi đó, 

ở Mô-dăm-bích, nguồn viện trợ phi chính phủ chiếm tới 2% tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) [119; tr.267]. Một nghiên cứu của CIVICUS [67; tr.36], khảo 

sát các tổ chức xã hội dân sự (phi chính phủ), cho thấy so với các lĩnh vực 

hoạt động khác, các tổ chức phi chính phủ đạt đƣợc mức độ tác động cao nhất 

trong các lĩnh vực xã hội. 

Cụ thể trong các lĩnh vực xã hội, viện trợ phi chính phủ có thể đƣợc 

triển khai thông qua các dự án về y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết 

các vấn đề xã hội, giới…. Hộp 2.2 nêu thí dụ cụ thể về các dự án trong lĩnh 

vực xã hội. Chẳng hạn, các dự án về y tế có thể bao gồm xây dựng hạ tầng y 

tế (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế), cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo cán 

bộ y tế, trao đổi nghiệp vụ, khám chữa bệnh; hỗ trợ triển khai các chƣơng 

trình mục tiêu (sốt rét, lao phổi, HIV/AIDS, sốt xuất huyết, bại liệt…). Các dự 

án về giáo dục có thể bao gồm xây dựng hạ tầng giáo dục (trƣờng học, thƣ 

viện), đào tạo giáo viên, hỗ trợ học sinh, cấp học bổng các cấp, xây dựng 

chƣơng trình đào tạo và giáo trình, giới thiệu và ứng dụng các phƣơng pháp 

đào tạo mới…. Các dự án giải quyết các vấn đề xã hội có thể bao gồm phòng 
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chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ ngƣời khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, 

thiên tai; phòng chống ma túy…. 

Hộp 2.2: Thí dụ nội dung các dự án trong lĩnh vực x  hội 

 Các dự án y tế: Xây dựng hạ tầng y tế (bệnh viện, phòng khám, trạm y 

tế), cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo cán bộ y tế, trao đổi nghiệp vụ, 

khám chữa bệnh; hỗ trợ triển khai các chƣơng trình mục tiêu (sốt rét, lao 

phổi, HIV/AIDS, sốt xuất huyết…). 

 Các dự án giáo dục, đào tạo: Xây dựng hạ tầng giáo dục (trƣờng học, 

thƣ viện), đào tạo giáo viên, hỗ trợ học sinh, cấp học bổng các cấp, xây 

dựng chƣơng trình đào tạo và giáo trình, giới thiệu và ứng dụng các 

phƣơng pháp đào tạo mới…. 

 Các dự án về giới và phát triển: Nâng cao nhận thức giới, lồng ghép giới 

trong chính sách phát triển, đào tạo và nâng cao năng lực cho phụ nữ…. 

 Các dự án giải quyết các vấn đề xã hội: Phòng chống buôn bán phụ nữ, 

trẻ em; hỗ trợ ngƣời khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, thiên tai; phòng 

chống ma túy…. 

Một ví dụ về các dự án trong lĩnh vực giáo dục do các tổ chức phi chính 

phủ tài trợ, triển khai. Tại một số nƣớc châu Phi, một nghiên cứu tại Ê-ti-ô-pi, 

Ma-la-uy, Ghi-nê và Ma-li, các tổ chức phi chính phủ cung cấp dịch vụ giáo 

dục ở những khu vực thiếu dịch vụ giáo dục công, đào tạo kỹ năng quản lý 

trƣờng học, xây dựng và bảo trì cơ sở vật chất, hỗ trợ thành lập ban quản lý 

trƣờng, cung cấp tài liệu và hỗ trợ giảng dạy… [99]. Ở khắp nơi trên thế giới, 

các dự án viện trợ phi chính phủ mang tính phổ biến là hỗ trợ xây dựng 

trƣờng học, xây dựng giáo trình, cấp học bổng cho học sinh và sinh viên, đào 

tạo kỹ năng và ngoại ngữ…. 

Một khía cạnh khác là tác động về giới trong các dự án viện trợ phi 

chính phủ. Vấn đề giới cơ bản đƣợc xác định có các cấp độ cụ thể: Sự tham 

gia của phụ nữ vào các giai đoạn của dự án (từ khảo sát, lập kế hoạch, triển 
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khai, giám sát và đánh giá), phụ nữ hƣởng lợi trực tiếp từ dự án; vai trò và 

tiếng nói của phụ nữ trong cuộc sống gia đình đƣợc nâng cao, vai trò, tiếng 

nói và sự tham gia của phụ nữ trong xã hội đƣợc tăng cƣờng. 

Quá trình đánh giá khía cạnh giới trong các dự án viện trợ phi chính 

phủ cho thấy những kết quả rất khác nhau. Nghiên cứu của OECD/DAC về 

các dự án đồng tài trợ với các tổ chức phi chính phủ [117; tr.27-28] phản ánh 

những phát hiện trái ngƣợc. Kết quả đánh giá các dự án Thụy Điển tài trợ tại 

Kê-ni-a kết luận các dự án không chỉ dừng lại ở việc hƣớng tới phụ nữ mà đã 

mang lại kết quả ấn tƣợng. Kết quả đánh giá các dự án Ôxtrâylia tài trợ nhận 

định là 63% các tổ chức phi chính phủ cho rằng kết quả các dự án đã có tác 

động tích cực đến phụ nữ. Trong khi đó, đánh giá các dự án viện trợ phi chính 

phủ của Phần Lan tại Ê-ti-ô-pi-a cho rằng vấn đề giới đã bị “lãng quên 

nghiêm trọng” trong các dự án. 

Trong một đánh giá khác, kết quả cho thấy các dự án đã quan tâm nhiều 

đến vấn đề giới, đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, trong đó có nhân viên dự án 

cũng nhƣ với tƣ cách là đối tƣợng của dự án. Tuy nhiên, việc thiếu khảo sát 

về giới trƣớc khi thực hiện dự án cũng có thể đồng nghĩa với việc thiếu hệ 

thống giám sát, đánh giá tác động về giới [124; tr.62-63]. 

Nhƣ đã nêu ở phần trên, một loại hình dự án phi chính phủ khá phổ 

biến là tín dụng vi mô, và một nhóm đối tƣợng tham gia đáng kể vào các dự 

án này là phụ nữ trong các hộ gia đình nghèo. Trong các dự án này, sự tham 

gia của phụ nữ là cơ bản và thông qua sự tham gia đó, cùng với các hoạt động 

đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh…, vai 

trò của ngƣời phụ nữ trong các vùng dự án tín dụng vi mô của các tổ chức phi 

chính phủ đƣợc nâng lên rõ rệt. 

2.3.4. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài với 
bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững 

Các tổ chức phi chính phủ tham gia tích cực vào vấn đề môi trƣờng, 

trong đó có bao gồm các hoạt động đấu tranh bảo vệ môi trƣờng, tài trợ và 
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triển khai các dự án trong lĩnh vực môi trƣờng. Các dự án viện trợ phi chính 

phủ trong lĩnh vực môi trƣờng có thể bao gồm bảo vệ và sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học, phòng 

ngừa, ứng phó và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu…. Hộp 2.3 dƣới 

đây đƣa ra một số ví dụ về các dự án trong lĩnh vực môi trƣờng. 
 

Hộp 2.3: Thí dụ về các dự án phi chính phủ trong lĩnh vực môi trƣờng 

 Bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học: 

Các dự án hỗ trợ bảo về rừng nguyên sinh, phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đệm, nâng cao nhận thức và thực thi pháp luật về bảo vệ rừng, các 

dự án trồng rừng, tuyên truyền và hƣớng dẫn khai thác bền vững tài 

nguyên thiên nhiên, các dự án bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các 

loài cây quý hiếm…. 

 Bảo vệ động vật, động vật hoang dã: Các dự án khảo sát, bảo vệ động 

vật, động vật hoang dã, hỗ trợ công tác bảo vệ và bảo tồn, cứu hộ động 

vật hoang dã…. 

 Phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu: Các 

dự án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, ứng phó 

với tác động của biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng…. 

Trong số các tổ chức phi chính phủ quốc tế, một số tổ chức chỉ hoạt 

động trong lĩnh vực môi trƣờng, song nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động 

trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực môi trƣờng. Hộp 2.4 cho thấy một 

số tổ chức nhƣ Quỹ Bảo vệ thiên nhiên thế giới (WWF), TRAFFIC và Quỹ 

Động vật châu Á (AAF) chỉ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật, bảo 

tồn động vật hoang dã. Nhiều tổ chức phi chính phủ khác nhƣ FFI, CARE, 

ActionAid International, OXFAM, Bread fur die Welt (BfdW), ChildFund, 
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Netherlands Development Organization (SNV)… hoạt động trong nhiều lĩnh 

vực, trong đó có môi trƣờng. 

Hộp 2.4: Lĩnh vực hoạt động của một số tổ chức phi chính phủ 

Worldwide Fund 

for Nature (WWF) 

Môi trƣờng (bảo vệ động vật, thực vật, rừng, cảnh quan, 

nƣớc, nền đất và những nguồn tài nguyên thiên nhiên). 

TRAFFIC 

International 

Môi trƣờng (bảo vệ các loài động và thực vật bị buôn 

bán, bảo tồn môi trƣờng sống của các loài động, thực 

vật); phát triển cộng đồng (hỗ trợ phát triển cộng đồng 

bản địa - nơi có hoạt động). 

Animal Asia 

 Foundation (AAF) 

Môi trƣờng (bảo vệ động vật, bảo vệ thú nuôi, nâng cao 

phúc lợi động vật). 

Fauna and Flora 

International (FFI) 

Môi trƣờng (bảo tồn các loài bị đe dọa và các hệ sinh 

thái, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp bảo tồn bền 

vững dựa trên khoa học và nhu cầu sống). 

CARE 

International 

Phát triển kinh tế-xã hội (phát triển cộng đồng lấy phụ nữ 

làm trung tâm, cải thiện sinh kế…); giải quyết các vấn đề 

xã hội; giáo dục-đào tạo (giáo dục cơ bản); y tế (hỗ trợ 

chăm sóc sức khỏe, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh); 

môi trƣờng (ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cƣờng tiếp 

cận nƣớc sạch và vệ sinh môi trƣờng, và bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên); viện trợ khẩn cấp và tái thiết. 

ActionAid 

International 

Phát triển kinh tế-xã hội (phát triển cộng đồng tổng hợp, 

an ninh lƣơng thực); giáo dục; y tế; môi trƣờng (ứng phó 

biến đổi khí hậu, viện trợ khẩn cấp); giải quyết các vấn 

đề xã hội (HIV/AIDS); các lĩnh vực khác (vận động 

chính sách, nữ quyền, quản trị công). 

OXFAM Phát triển kinh tế-xã hội (phát triển cộng đồng, sinh kế, 
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International phát triển nông nghiệp…); y tế (hỗ trợ chăm sóc sức 

khỏe); giải quyết các vấn đề xã hội (HIV/AIDS); Môi 

trƣờng (ứng phó biến đổi khí hậu, nƣớc sạch và vệ sinh, 

bảo vệ thiên nhiên); cung cấp lƣơng thực, viện trợ khẩn 

cấp và tái thiết, vận động chính sách bảo vệ quyền con 

ngƣời, thƣơng mại công bằng. 

Bread fur die Welt 

(BfdW) 

Phát triển kinh tế-xã hội (phát triển cộng đồng, an ninh 

lƣơng thực); y tế (nâng cao sức khỏe); giáo dục; môi 

trƣờng (nƣớc sạch); vận động chính sách, tăng cƣờng dân 

chủ, tôn trọng nhân quyền, gìn giữ hòa bình. 

ChildFund 

International 

Phát triển kinh tế-xã hội (Phát triển cộng đồng lấy trẻ em 

làm trung tâm); Y tế (hỗ trợ chăm sóc sức khỏe); Giáo 

dục; Môi trƣờng (Nƣớc sạch và vệ sinh); Giải quyết các 

vấn đề xã hội (Bảo trợ trẻ em, hỗ trợ trẻ khuyết tật, cơ 

nhỡ); Các lĩnh vực khác (vận động chính sách bảo vệ 

quyền trẻ em). 

Với các loại hình dự án viện trợ phi chính phủ không trực tiếp trong 

lĩnh vực môi trƣờng, các đánh giá đến nay về tác động môi trƣờng chƣa có 

nhiều. Nhiều dự án không tiến hành phân tích tác động môi trƣờng; một số dự 

án nếu có phân tích tác động môi trƣờng cũng cho thấy tác động ở mức độ 

nhỏ. Nói một cách khác, các dự án viện trợ phi chính phủ không trong lĩnh 

vực môi trƣờng, không có tác động tiêu cực đến môi trƣờng [117, tr.28]. 

Đối với các tổ chức phi chính phủ chỉ hoạt động trong lĩnh vực môi 

trƣờng (nhƣ WWF, FFI, AAF…), các dự án đều tập trung giải quyết những 

vấn đề hiện nay trong môi trƣờng, và vì vậy, toàn bộ ngân sách hoạt động 

đƣợc tập trung cho môi trƣờng. Với các tổ chức phi chính phủ hoạt động đa 

lĩnh vực, trong đó có môi trƣờng, chỉ một tỷ lệ ngân sách nhất định đƣợc dành 

cho môi trƣờng. 
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Đối với các dự án viện trợ phi chính phủ trong lĩnh vực môi trƣờng, 

đến nay, chƣa có nghiên cứu tổng quan về tổng giá trị viện trợ phi chính phủ 

trong lĩnh vực môi trƣờng trên toàn thế giới và tác động của nó đến môi 

trƣờng. Nhìn chung, các dự án viện trợ phi chính phủ đƣợc triển khai thực 

hiện trong lĩnh vực môi trƣờng có đóng góp nhất định trong việc bảo vệ môi 

trƣờng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động 

vật hoang dã và ứng phó, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

2.3.5. Một số tác động khác của vốn viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài 

Ngoài những tác động trong các lĩnh vực nhƣ nêu trên, vốn viện trợ của 

các tổ chức phi chính phủ còn có tác động nhất định trên một số phƣơng diện 

khác, trong đó bao gồm: Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các vùng dự 

án, nhất là vùng nghèo; phần nâng cao năng lƣc cán bộ của các cơ quan nhà 

nƣớc, tổ chức xã hội và của cộng đồng vùng dự án; tuyên truyền, vận động 

chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trƣờng, thúc đẩy công bằng 

và tiến bộ xã hội ở cấp địa phƣơng, quốc gia và quốc tế. Vốn viện trợ của các 

tổ chức phi chính phủ cũng có thể có những tác động tiêu cực. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế tại các vùng dự án, nhất là vùng nghèo: Cùng với đầu tƣ nguồn lực 

trong các lĩnh vực cụ thể, nhiều chƣơng trình, dự án sử dụng vốn viện trợ của 

các tổ chức phi chính phủ quan tâm đến hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hƣớng sản xuất hàng hóa, lựa chọn lĩnh vực, ngành sản xuất, sản phẩm 

mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho cộng đồng địa phƣơng. Các chƣơng trình, 

dự án này có thể mang tính hỗ trợ kỹ thuật, giúp xây dựng mô hình sản xuất, 

kinh doanh, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm và kết nối thị trƣờng, kết nối 

chuỗi giá trị…. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần nâng cao năng lực cán bộ 

của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và của cộng đồng vùng dự án: Một 
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phần vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đƣợc dành cho đào tạo, tập 

huấn chuyên môn, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho các cơ quan nhà nƣớc, tổ 

chức xã hội và cộng đồng. Các dự án do các tổ chức phi chính phủ triển khai 

thƣờng có hợp phần đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm. Trong đại đa số 

các dự án sử dụng vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, thông qua việc 

hợp tác và triển khai, cán bộ của các cơ quan nhà nƣớc, tổ chức xã hội và của 

cộng đồng vùng dự án có thêm kinh nghiệm thực tiễn, từ đó năng lực của họ 

cùng đƣợc nâng cao. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN góp phần tuyên truyền, vận động 

chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công bằng 

và tiến bộ xã hội: Trên thực tế, một phần vốn viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ đƣợc dung cho tuyên truyền, vận động chính sách ở cấp quốc gia 

và quốc tế. Một số tổ chức phi chính phủ hoạt động chuyên về vận động chính 

sách, một số tổ chức phi chính phủ đặt vận động chính sách là một trọng tâm 

hoặc nội dung hoạt động, hoặc lồng ghép vận động chính sách trong quá trình 

triển khai các dự án của mình. Ví dụ, một số tổ chức nhƣ OXFAM quốc tế, 

ActionAid quốc tế có mục tiêu hỗ trợ giảm nghèo và phát triển, song đồng 

thời tích cực vận động chính sách giảm nghèo ở cấp độ quốc gia và quốc tế 

(các chính sách vì ngƣời nghèo, chính sách thƣơng mại công bằng cho ngƣời 

nghèo và ngƣời lao động ở các nƣớc đang phát triển…); một số tổ chức phi 

chính phủ nhƣ Quỹ Đông vật hoang dã, TRAFFIC, Fora and Flora 

International… vừa triển khai các dự án bảo tồn động vật hoang dã, tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng, vừa vận động chính sách trong lĩnh 

vực này…. 

Tác động tiêu cực của vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển 

kinh tế-xã hội: Viện trợ của các TCPCPNN (vào một quốc gia), nhƣ đã đƣợc 

nêu tại các phần trên, là một nguồn lực bổ trợ cho phát triển. Trong điều kiện 

bình thƣờng, khi viện trợ phi chính phủ đƣợc thực hiện nhằm góp phần giải 
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quyết những vấn đề ƣu tiên của các quốc gia đang phát triển, nhƣ cung cấp 

các dịch vụ xã hội, bảo vệ môi trƣờng, tăng thu nhập và giảm nghèo… và 

đƣợc thực hiện có hiệu quả, thì sẽ có tác động tích cực đến phát triển kinh tế-

xã hội. Ngƣợc lại, khi viện trợ phi chính phủ đƣợc sử dụng không hiệu quả 

hoặc đƣợc sử dụng vào những vấn đề không phải là ƣu tiên trong phát triển 

của các quốc gia đang phát triển nhận nguồn viện trợ này, thì tác động của 

viện trợ phi chính phủ có thể mang tính tiêu cực.  

Một là, các hoạt động vận động chính sách ở một nƣớc đang phát triển, 

sử dụng vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, trong trƣờng hợp các 

chính sách đó không phù hợp, không thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thì rõ 

ràng tác động thực tế đối với phát triển kinh tế-xã hội là tiêu cực. 

Hai là, một số tổ chức phi chính phủ có tôn chỉ, mục đích không phải vì 

hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội ở các nƣớc đang phát triển, tài trợ các hoạt 

động mang tính chính trị nhƣ hỗ trợ bạo động, lật đổ, hay các hoạt động liên 

quan đến tôn giáo không phù hợp với quốc gia sở tại, thì rõ ràng có thể tạo bất 

ổn xã hội, vì thế tác động tiêu cực đến môi trƣờng hòa bình, ổn định và phát 

triển của quốc gia đang phát triển đó. 

Ba là, trong một số trƣờng hợp nhất định, việc các tổ chức phi chính 

phủ hỗ trợ tài chính (cung cấp vốn viện trợ) cho một nhóm đối tƣợng nhất 

định, trong khi không cung cấp vốn viện trợ cho một hay nhiều nhóm đối 

tƣợng khác, có thể tạo bất bình đẳng xã hội giữa các nhóm đối tƣợng đó. 
2.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ 

CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI 

Viện trợ phi chính phủ trên thế giới đã liên tục tăng và tăng lên đáng kể 

trong những năm qua, bất chấp những khó khăn về kinh tế-xã hội, khủng 

hoảng kinh tế-tài chính, khủng hoảng nợ công… tại các quốc gia phát triển, 

nơi bắt nguồn của phần lớn viện trợ phi chính phủ. Có nhiều nhân tố có thể 

ảnh hƣớng đến nguồn viện trợ phi chính phủ, trong đó có thể bao gồm xu thế 
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toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, chính sách của các nƣớc phát triển đối với 

các nƣớc đang phát triển, truyền thống văn hóa của các quốc gia, trình độ phát 

triển của các quốc gia (đang phát triển) tiếp nhận viện trợ, chính sách của các 

quốc gia này đối với viện trợ phi chính phủ và chính sách viện trợ của chính 

các tổ chức phi chính phủ. 

2.4.1. Những nhân tố khách quan ảnh hƣởng đến vốn viện trợ của 

các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế 

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã tạo cơ hội cho nhiều lĩnh vực của 

đời sống xã hội trên toàn cầu, trong đó có lĩnh vực các tổ chức phi chính phủ. 

Các tổ chức phi chính phủ đã trở thành một tác nhân trong phát triển, một lực 

lƣợng xã hội và tác nhân trong quan hệ quốc tế. Toàn cầu hóa và hội nhập 

quốc tế tạo nhận thức, cung cấp thông tin, chuẩn mực… cho các tổ chức phi 

chính phủ ra đời nhiều hơn và phát triển mạnh hơn. Toàn cầu hóa trong lĩnh 

vực thông tin đã cung cấp cho công chúng ở khắp nơi trên thế giới biết về 

những thách thức mà các quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt, vì vậy 

thúc đẩy nguồn tài trợ phi chính phủ. Thực tế cho thấy nguồn viện trợ phi 

chính phủ đã không ngừng tăng lên và tăng lên nhanh chóng trong những năm 

qua, chiến tỷ trọng ngày càng lớn so với nguồn viện trợ phát triển chính thức. 

Cụ thể hơn, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế có thể tác động tích cực 

đến nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trên những phƣơng diện sau: 

Một là, kinh tế thế giới ổn định và phát triển có thể tao điều kiện cho 

các nƣớc phát triển, các doanh nghiệp và cá nhân (hảo tâm) của họ có tiềm 

lực tài chính để hỗ trợ phi thƣơng mại cho các nƣớc đang phát triển, thông 

qua các tổ chức phi chính phủ. 

Hai là, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm tăng giao lƣu giữa các 

quốc gia, đặc biệt sự phát triển của công nghệ thông tin thúc đẩy các tổ chức 

và cá nhân nắm bắt thông tin về nghèo đói, dịch bệnh, những vấn đề xã hội và 
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thảm họa ở các nƣớc đang phát triển. Mặt khác, điều này cũng giúp các nƣớc 

đang phát triển có thông tin nhiều hơn về các nguồn tài trợ phi thƣơng mại 

trên thế giới để từ đó có những giải pháp về chính sách thu hút, khuyến khích 

nguồn tài trợ này. 

Ba là, toàn cầu hóa và hội nhập tác động đến quan hệ quốc tế mang tính 

cởi mở hơn. Từ đó, chính phủ các nƣớc phát triển và các tổ chức quốc tế chú 

ý hơn đến hỗ trợ vốn hoặc khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân của họ hỗ 

trợ phi thƣơng mại cho các nƣớc đang phát triển. 

Tuy nhiên, biến động bất lợi của kinh tế các nƣớc ảnh hƣởng đến các 

nƣớc khác và có thể dẫn tới khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, 

viện trợ phi thƣơng mại của các nƣớc phát triển cũng nhƣ của các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân ở các nƣớc này có thể suy giảm. Hơn nữa, toàn cầu 

hóa và hội nhập quốc tế cũng có thể làm tăng mức cạnh tranh trong thu hút 

các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế. 

Chính sách của các nước phát triển đối với các tổ chức phi chính 

phủ và các nước đang phát triển 

Chính sách của các nước phát triển đối với các tổ chức phi chính phủ: 

Chính phủ các nƣớc phát triển có thể có chính sách để các tổ chức của mình 

phát triển và tiến hành hoạt động ở các nƣớc đang phát triển. Một trong các 

chính sách thƣờng đƣợc dùng là chính sách thuế, tạo điều kiện và khuyến 

khích các doanh nghiệp và cá nhân đóng góp từ thiện cho các tổ chức phi 

chính phủ. Ở một khía cạnh khác, chính phủ các nƣớc phát triển có thể tạo 

điều kiện thuận lợi hoặc gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc họ tại các nƣớc đang phát triển. Một ví dụ điển hình là chính 

sách của Mỹ đối với Cu-ba đã cản trở các tổ chức phi chính phủ Mỹ cung cấp 

viện trợ cho quốc đào này trong nhiều thập kỷ qua. 

Chính sách của các nước phát triển đối với các nước đang phát triển 

ảnh hƣởng một phần quan trọng đối với nguồn viện trợ phi chính phủ. Nhƣ đã 
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nêu ở phần trên, vì nhiều lý do khác nhau (chính trị, kinh tế, đạo đức phát 

triển…), chính phủ các quốc gia phát triển (thành viên của OECD) đã thực 

hiện cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) tới các quốc gia đang phát 

triển. Một phần trong nguồn ODA này đƣợc thực hiện thông qua các tổ chức 

phi chính phủ. Các quốc gia viện trợ ODA đều có chính sách chuyển giao một 

phần tài trợ ODA thông qua các tổ chức phi chính phủ. 

Ƣớc tính 13% tổng viện trợ ODA đƣợc giải ngân thông qua các tổ chức 

phi chính phủ. Theo một ƣớc tính khác, giá trị viện trợ ODA hàng năm 

chuyển qua các tổ chức phi chính phủ có thể đạt 20 tỷ đô-la Mỹ. Và nếu so 

với tổng giá trị viện trợ mà các tổ chức phi chính phủ tài trợ, triển khai (ƣớc 

khoảng 65 tỷ đô-la Mỹ), thì viện trợ ODA (của các chính phủ) đƣợc thực hiện 

qua các tổ chức phi chính phủ chiếm khoảng 31% tổng giá trị viện trợ các tổ 

chức phi chính phủ tài trợ, triển khai. Nếu ƣớc tính này là hợp lý, thì về mặt 

tài trợ, chính sách của các quốc gia phát triển có thể ảnh hƣởng tới khoảng 

30% tổng ngân sách viện trợ của các tổ chức phi chính phủ.  

Trên thực tế, trong khi nhiều tổ chức phi chính phủ tiếp cận và tranh 

thủ nguồn tại trợ của các chính phủ các nhiều các tốt (ví dụ nhƣ CARE 

International tiếp nhận tài trợ chính phủ tới 50% tổng ngân sách), thì nhiều tổ 

chức phi chính phủ chủ trƣơng chỉ tiếp nhận viện trợ của chính phủ ở một 

mức độ nhất định để tránh việc bị chính phủ chi phối, gây ảnh hƣởng đến 

chính sách hoạt động của mình (ví dụ nhƣ tổ chức WVI, Mỹ). Nhiều tổ chức 

phi chính phủ chỉ hoạt động bằng ngân sách của mình mà không nhận tài trợ 

của các chính phủ. 

Năng lực và chính sách của các tổ chức phi chính phủ ở các nước 

phát triển 

Tại các nƣớc phát triển, các tổ chức phi chính phủ vận động, quyên góp 

tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau. Một số tổ chức tiến hành các hoạt động đầu 

tƣ, thƣơng mại để tạo ra nguồn vốn tài trợ cho các hoạt động của mình. Khả 
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năng tài chính của mỗi tổ chức phi chính phủ này phụ thuộc vào chính sách, 

năng lực, cách tiếp cận của họ để có thể vận động, quyên góp đƣợc sự đóng 

góp từ các cá nhân, tổ chức hoặc từ chính phủ. 

Bản thân các tổ chức phi chính phủ cũng có tôn chỉ, mục đích hoạt 

động và những chính sách cụ thể. Về cơ bản, các tổ chức phi chính phủ hoạt 

động vì mục tiêu nhân đạo, phát triển sẽ ƣu tiên hoạt động tại các nƣớc đang 

phát triển, các nƣớc nghèo nhất, hoặc những quốc gia, lãnh thổ đang gặp 

một thách thức cụ thể. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố chi phối việc lựa chọn và 

quyết định địa bàn hoạt động tài trợ của tổ chức phi chính phủ, ngoài các 

yếu tố nêu trên. 

Các tổ chức phi chính phủ hoạt động theo lĩnh vực ƣu tiên của mình, và 

trong nhiều trƣờng hợp, những lĩnh vực ƣu tiên không nhất thiết trùng lặp với 

địa bàn ƣu tiên là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia nghèo nhất. 

Ngoài ra, viện trợ ODA chuyển giao qua các tổ chức phi chính phủ có thể 

mang tính ràng buộc (nhƣ về địa bàn, lĩnh vực), và vì vậy, tổ chức phi chính 

phủ triển khai thực hiện theo điều kiện của các nhà tài trợ ODA. 

2.4.2. Những nhân tố chủ quan ảnh hƣởng đến vốn viện trợ của các 

tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

Trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nước nhận viện trợ  

 Viện trợ của các TCPCPNN nói chung đƣợc ƣu tiên nhiều hơn cho các 

nƣớc nghèo và nghèo nhất. Nhƣ vậy, về lý thuyết, các nƣớc nghèo nhất sẽ 

đƣợc các TCPCPNN ƣu tiên nhiều hơn. Tuy nhiên, thực tế diễn ra không phải 

lúc nào và ở đâu cũng nhƣ vậy. Nhƣ đã đề cập ở phần trên, một số nghiên cứu 

phát hiện ra rằng viện trợ phi chính phủ không phải lúc nào cũng đƣợc ƣu tiên 

và tập trung cho những quốc gia nghèo nhất, và không phải lúc nào cũng với 

tới đƣợc những nhóm ngƣời nghèo nhất. Thực tế cho thấy, ở nhiều quốc gia 

có thu nhập trung bình (ví dụ nhƣ Trung Quốc, Thái Lan, Bra-xin), các 

TCPCPNN vẫn đến hoạt động và vẫn dành một tổng giá trị viện trợ khá lớn. 
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 Mặc dù vậy, các TCPCPNN vẫn ƣu tiên nhiều hơn cho các nƣớc đang 

phát triển có thu nhập thấp hơn.  

Chính sách của quốc gia tiếp nhận đối với các TCPCPNN 

Chính sách đối với hoạt động của các TCPCPNN, chính sách thu hút và 

khuyến khích nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN là những yếu tố quan 

trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến nguồn vốn viện trợ của các tổ chức này ở một 

quốc gia đang phát triển.  

Thực tế cho thấy một số quốc gia có chủ trƣơng "không cởi mở” với 

nguồn viện trợ của các TCPCPNN, thì nguồn vốn viện trợ này vào hạn chế; 

hoặc có chủ trƣơng “cởi mởi” nhƣng không có những chính sách phù hợp 

(bao gồm chính sách chung đối với các TCPCPNN, chính sách khuyến khích 

tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn viện trợ của các TCPCPNN…), thì quy mô 

vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc triển khai cũng có thể hạn chế. 

Ngƣợc lại, với chủ trƣơng phù hợp, với những chính sách phù hợp, tạo 

môi trƣờng pháp lý cho hoạt động của các TCPCPNN, kèm theo các chính 

sách đảm bảo quản lý và sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài hiệu 

quả và trách nhiệm, thì các TCPCPNN có thể đến ngày càng nhiều và với 

nguồn vốn viện trợ ngày càng lớn. 

Các cơ quan, tổ chức chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ở các 
quốc gia tiếp nhận có liên quan đến thu hút và sử dụng vốn viện trợ của 
các TCPCPNN 

Các cơ quan, tổ chức chính phủ và các tổ chức phi chính phủ ở các 

nƣớc tiếp nhận vốn viện trợ của các TCPCPNN trong nhiều trƣờng hợp là đối 

tác trực tiếp, tiếp nhận vốn viện trợ của các TCPCPNN. Vì vậy, năng lực và ý 

thức triển khai các dự án hợp tác với các TCPCPNN (năng lực hấp thu) ảnh 

hƣởng trực tiếp đến việc tiếp nhận và hiệu quả của nguồn viện trợ này. 

Các đối tượng tiếp nhận vốn viện trợ của các TCPCPNN 

Năng lực hấp thu, nhận thức và truyền thống văn hóa, tinh thần tự nỗ 

lực… của các đối tƣợng tiếp nhận vốn viện trợ của các TCPCPNN (hay còn 
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đƣợc gọi là đối tƣợng hƣởng lợi trực tiếp) là những yếu tố quan trọng ảnh 

hƣởng đến nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

2.5. KINH NGHIỆM VỚI VỐN VIỆN TRỢ CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH 

PHỦ NƢỚC NGOÀI Ở MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC RÚT RA 

CHO VIỆT NAM 

 2.5.1. Kinh nghiệm đối với vốn viện trợ của tổ chức phi chính phủ 

nƣớc ngoài của một số quốc gia 

Trong khuôn khổ giới hạn nghiên cứu, luận án điển cứu kinh nghiệm 

với vốn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài ở một số quốc gia khu vực Đông 

Nam Á (Lào, Campuchia), một số quốc gia châu Phi (Kê-ni-a và U-gan-đa) 

và Ni-ca-ra-goa thuộc khu vực Nam Mỹ. Việc lựa chọn các quốc gia này 

đƣợc thực hiện trên cơ sở xem xét: i) Là các quốc gia đang phát triển có tính 

đại diện của mỗi châu lục; ii) tính sẵn có về thông tin liên quan đến hoạt động 

và vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào: 

Các TCPCPNN bắt đầu vào hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân 

Lào (CHDCND Lào) với số lƣợng ngày càng nhiều từ sau khi CHDCND Lào 

áp dụng cơ chế kinh tế mới vào năm 1986. Trƣớc đó, chỉ có 3 TCPCPNN 

đƣợc ghi nhận là đã có hoạt động tại CHDCND Lào. Năm 2011, có 160 

TCPCPNN hoạt động tại Lào, trong đó 66 tổ chức là thành viên của Mạng 

lƣới các tổ chức phi chính phủ quốc tế [50]; [51]. Đến năm 2013, không có 

con số chính thức các TCPCPNN hoạt động tại Lào, song đã có 75 tổ chức là 

thành viên của mạng lƣới trên. Về lĩnh vực hoạt động, các TCPCPNN triển 

khai các dự án viện trợ chủ yếu gồm nông nghiệp và an ninh lƣơng thực, y tế 

và dinh dƣỡng, giáo dục, rà phá bom mìn và vật liệu chƣa nổ, quản trị và xã 

hội dân sự, quản lý rủi ro thiên tai [89, tr.1-2]. 
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Bảng 2.3: Lĩnh vực và giá trị viện trợ phi chính phủ tại Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào năm 2013 

Lĩnh vực Giá trị viện trợ  

(Triệu USD) 

Tỷ lệ  

(%) 

Nông nghiệp và an ninh lƣơng thực 21,5 26,3 

Y tế và dinh dƣỡng 20,0 24,5 

Giáo dục 19,0 23,4 

Rà phá bom mìn và vật liệu chƣa nổ 14,9 18,2 

Quản trị và xã hội dân sự  4,3 5,3 

Quản lý rủi ro thiên tai 2,1 2,6 

Tổng cộng: 81,7 100 

Nguồn: [89]. 

Về giá trị vốn viện trợ, năm 2013, riêng 69 tổ chức thành viên của 

mạng lƣới các tổ chức phi chính phủ quốc tế (Bảng 2.3) đã triển khai tổng 

cộng xấp xỉ 82 triệu đô-la Mỹ, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nông 

nghiệp và an ninh lƣơng thực (26,3%), y tế và dinh dƣỡng (24,5%), giáo dục 

(23,3%) và rà phá bom mìn-vật liệu chƣa nổ (18,2%). So với viện trợ ODA 

cho Lào trong năm tài chính 2012-2013, nguồn viện trợ của 69 TCPCPNN 

bằng 10,5% [89, tr.1]. Nếu so sánh mang tính cơ học với tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) của CHDCND Lào năm 2013 (11,24 tỷ đô-la Mỹ)[97], thì giá trị 

vốn viện trợ của các TCPCPNN nêu trên chiếm 0,73% (nếu thống kê đầy đủ 

nguồn viện trợ của các TCPCPNN thì tỷ lệ có thể bằng 1% của tổng GDP). 

Tính theo đầu ngƣời, viện trợ của các TCPCPNN đạt trên 12 đô-la Mỹ (dân số 

của CHDCND Lào năm 2013 là 6,8 triệu ngƣời) [111]. 

Về mặt chính sách, trƣớc năm 1998, CHDCND Lào chƣa có quy định 

cụ thể cho hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN. Chính phủ CHDCND 

Lào ban hành Nghị định 71/PM quy định về quản lý hoạt động của các 
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TCPCPNN tại CHDCND Lào năm 1998 [65]. Theo Nghị định này, các 

TCPCPNN hoạt động vì mục tiêu nhân đạo, phát triển tại Lào phải đăng ký 

với Bộ Ngoại giao và đƣợc cấp một trong ba loại giấy phép, gồm giấy phép 

hoạt động, giấy phép lập văn phòng dự án và giấy phép lập văn phòng đại 

diện. Nghị định này cũng quy định thủ tục cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi và 

thu hồi giấy phép, quyền và nghĩa vụ của tổ chức phi chính phủ, khen 

thƣởng và xử lý vi phạm. Trong trƣờng hợp lập văn phòng đại diện tại 

CHDCND Lào, TCPCPNN phải có kinh nghiệm hoạt động hiệu quả ở nƣớc 

này ít nhất là 5 năm, với ngân sách ít nhất là 500.000 đô-la Mỹ/1 dự án 

(không bao gồm các chi phí hành chính), đồng thời dự án phải mang tính dài 

hạn (ít nhất là 2 năm). Ngoài yêu cầu phải có giấy phép hoạt động, mỗi dự 

án do các TCPCPNN tài trợ, triển khai phải đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

của CHDCND Lào phê duyệt. 

Theo các TCPCPNN và các nhà tài trợ, việc phê duyệt đối với các dự 

án của các TCPCPNN thƣờng kéo dài, dẫn đến chậm trễ trong việc triển khai 

các dự án [51]; [120; tr.1-2]. 

Năm 2010, Chính phủ CHDCND Lào đã ban hành Nghị định 13/PM 

thay thế Nghị định 71/PM nêu trên [66]. Về cơ bản, Nghị định mới này cũng 

quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với các TCPCPNN có hoạt động 

nhân đạo, hỗ trợ phát triển, phi lợi nhuận, đồng thời có các quy định về lập 

văn phòng, tuyển nhân viên, phê duyệt dự án, ký kết thỏa thuận dự án với các 

cơ quan đối tác của CHDCND Lào…. Nghị định cũng quy định việc thành lập 

Ủy ban Quản lý và Điều phối các TCPCPNN, với ban thƣ ký đặt tại Vụ các tổ 

chức quốc tế, Bộ Ngoại giao. Các TCPCPNN và các nhà tài trợ cho rằng Nghị 

định mới này chƣa đủ chi tiết để đảm bảo việc đăng ký và hoạt động hiệu quả 

cho các TCPCPNN [51, tr.3]. 

Nhìn chung, Chính phủ CHDCND Lào hoan nghênh nguồn viện trợ của 

các TCPCPNN, đồng thời đánh giá các tổ chức này đã trực tiếp hỗ trợ cho 
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việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại CHDCND Lào. Các 

TCPCPNN cũng đã đƣợc Chính phủ CHDCND Lào mời tham dự các hội 

nghị bàn tròn (RTM), diễn đàn phát triển chính thức tại CHDCND Lào [90]; 

[73]; [74]. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Campuchia: 

Năm 2013, theo thống kê của Hội đồng Tái thiết và Phát triển 

Campuchia [60], có 573 TCPCPNN có quan hệ với quốc gia này, trong đó 

277 tổ chức đang hoạt động. Tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN, trực 

tiếp do các tổ chức này triển khai và thông qua các tổ chức phi chính phủ 

Campuchia đạt 223,48 triệu đô-la Mỹ, gấp khoảng 2 lần so với giá trị viện trợ 

phi chính phủ tại Campuchia năm 2007 (112,55 triệu đô-la Mỹ). Nhƣ vậy, 

viện trợ của các TCPCPNN tính theo đầu ngƣời ở Campuchia đạt 14,8 đô-la 

Mỹ (dân số Campuchia năm 2013 là 15,1 triệu ngƣời). Nói một cách khác, 

vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Campuchia năm 2013 bằng 1,47% GDP 

của quốc gia này. 

Theo một khảo sát-nghiên cứu của Ủy ban Hợp tác Campuchia [70], 

thực hiện với 1.315 tổ chức “xã hội dân sự”, trong đó có 670 tổ chức phi 

chính phủ và 324 hội trong nƣớc, 321 TCPCPNN, thì tổng giá trị 4.000 dự án 

do các tổ chức này triển khai năm 2012 ƣớc đạt 600-700 triệu đô-la Mỹ, với 

1,3 triệu ngƣời đƣợc hƣởng lợi trực tiếp. Nghiên cứu không tách riêng giá trị 

viện trợ của các TCPCPNN.  

Về lĩnh vực hoạt động (Bảng 2.4), các TCPCPNN hoạt động tài trợ ở 

Campuchia chủ yếu cho một số lĩnh vực nhƣ giáo dục vào đào tạo, nông 

nghiệp và thú y, phúc lợi và quyền trẻ em, phát triển cộng đồng…. Có thể 

thấy, số TCPCPNN hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo là nhiều nhất 

(161/321 tổ chức, chiếm 50,2%), tiếp đến là y tế-dinh dƣỡng-HIV/AIDS (xấp 

xỉ 30%), phúc lợi và quyền trẻ em (xấp xỉ 16%), phát triển cộng đồng (xấp xỉ 

12%). Ba lĩnh vực nhạy cảm nhƣ tôn giáo-tín ngƣỡng, dân chủ-nhân quyền, 
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vận động chính sách, có ít TCPCPNN tham gia (ví dụ nhƣ vận động chính 

sách chỉ có 3 tổ chức tham gia, chiếm 0,9%). Nhƣ vậy, có thể nói các 

TCPCPNN tại Campuchia chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực gắn với phát 

triển nhƣ y tế, giáo dục, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển cộng 

đồng. Tuy nhiên, cần lƣu ý là một TCPCPNN có thể hoạt động cùng lúc trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Bảng 2.4: Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

tại Campuchia 

Lĩnh vực hoạt động Số TCPCPNN 
(lƣợt) 

Tỷ lệ 
(%) 

Giáo dục và đào tạo 161 50,2 

Y tế, dinh dƣỡng và HIV/AIDS 96 29,9 

Nông nghiệp và thú y 25 7,8 

Phát triển cộng đồng 38 11,8 

Phúc lợi và quyền trẻ em 51 15,9 

Môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên 18 5,6 

Giới và phụ nữ 18 5,6 

Ngƣời khuyết tật và phục hồi chức năng 12 3,7 

Du lịch, nghệ thuật và văn hóa 10 3,1 

Tín dụng và tiết kiệm 5 1,6 

Nƣớc sạch và vệ sinh 12 3,7 

Nghiên cứu, tƣ vấn 5 1,6 

Tôn giáo, tín ngƣỡng 6 1,9 

Dân chủ, nhân quyền 6 2,9 

Vận động và đối thoại chính sách 3 0,9 

Viện trợ nhân đạo, cứu trợ sau thiên tai 5 1,6 

Hỗ trợ pháp lý 1 0,3 

Rà phá bom mìn, nâng cao nhận thức về 
bom mìn 

4 1,2 

Lĩnh vực khác 21 6,5 

Nguồn: [70, tr.26-27]. 
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Cũng theo nghiên cứu nêu trên, thì vốn viện trợ của các TCPCPNN 

đƣợc thực hiện theo nhu cầu của cộng đồng là chính và trực tiếp gắn với các 

mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Campuchia [70, tr.8,45]. 

Nhiều TCPCPNN bắt đầu đến Campuchia từ năm 1992. Với chính sách 

tƣơng đối cởi mở, các TCPCPNN đến với số lƣợng ngày càng nhiều và triển 

khai tài trợ ở quy mô ngày càng lớn. Ngoài ra, do thể chế chính trị đặc thù ở 

Campuchia, nhiều tổ chức phi chính phủ trong nƣớc đã phát triển nhanh 

chóng về số lƣợng, tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 

phúc lợi xã hội, dân chủ, nhân quyền… Năm 2008, Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia dự định đƣa ra một luật về các tổ chức phi chính phủ nhằm kiểm 

soát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, song đã vấp phải phản 

ứng mạnh mẽ của các tổ chức trong nƣớc, các đảng phải chính trị và các tổ 

chức quốc tế. Quá trình tranh luận liên quan đến luật này kéo dài đến cuối 

năm 2013 mà vẫn chƣa đƣợc ban hành [76]. 

Nói chung, hoạt động của các TCPCPNN tại Campuchia đƣợc điều 

chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật và quy định khác nhau, về các phƣơng diện 

khác nhau. Về cơ bản, từ 1979, các TCPCPNN khi vào hoạt động tại 

Campuchia phải đăng ký và ký văn bản thỏa thuận với Bộ Ngoại giao 

Campuchia [59], đăng ký và báo cáo hoạt động với Hội đồng Phát triển 

Campuchia, đồng thời thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận với các cơ quan 

chính phủ. Luật của Campuchia cũng quy định các TCPCPNN không đƣợc hỗ 

trợ các đảng phái chính trị. Ƣớc tính khoảng 95% các TCPCPNN có ký thỏa 

thuận [70, tr.28]. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Kê-ni-a: 

Theo một văn kiện chính sách riêng về các tổ chức phi chính phủ đƣợc 

ban hành năm 2006 [112], vào đầu những năm 70 của thế kỷ 20, tại Kê-ni-a 

có 120 tổ chức phi chính phủ trong nƣớc và nƣớc ngoài, hoạt động chủ yếu 

trong các lĩnh vực cứu trợ, phúc lợi xã hội và phát triển cộng đồng. Những 
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năm 80, cùng với nạn đói tại châu Phi, nhiều TCPCPNN đã đến Kê-ni-a để 

giúp các nƣớc châu Phi, đặt văn phòng tại quốc gia này. Chính phủ Kê-ni-a 

không những tạo điều kiện thuận lợi mà còn có những chính sách miễn thuế, 

thậm chí cử nhân viên chính phủ tham gia các dự án do các TCPCPNN tài trợ. 

Đến 2014, có 92 TCPCPNN đăng ký hoạt động tại Kê-ni-a [102]. Tuy nhiên, 

con số này có thể chƣa đầy đủ. Nhiều TCPCPNN đã thành lập chi nhánh địa 

phƣơng hoặc “địa phƣơng hóa”, tiến hành chuyển giao viện trợ thông qua các 

tổ chức phi chính phủ chi nhánh ở quốc gia này. 

Chính phủ Kê-ni-a thừa nhận vai trò của các tổ chức phi chính phủ nói 

chung, trong đó có các TCPCPNN, là hỗ trợ, bổ sung cho Chính phủ trong 

việc cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản cũng nhƣ đóng góp cho phát triển 

kinh tế. Ƣớc tính, có tới 40% dịch vụ y tế công cộng tại Kê-ni-a là do các tổ 

chức phi chính phủ cung cấp [71]. Chính phủ Kê-ni-a cũng khuyến khích các 

TCPCPNN hợp tác thông qua các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc, tăng 

cƣờng năng lực cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc thông qua 

đào tạo, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân viên địa phƣơng. 

Về mặt chính sách, Kê-ni-a đã ban hành Đạo luật Điều phối các tổ chức 

phi chính phủ năm 1990, quy định việc đăng ký và hoạt động của các 

TCPCPNN và trong nƣớc. Về mặt tổ chức, Kê-ni-a thành lập Ban Điều phối 

các tổ chức phi chính phủ, với Ban Thƣ ký đặt tại Bộ Nội vụ, để thực hiện 

việc cấp đăng ký, quản lý, giám sát, kiểm toán… hoạt động của các tổ chức 

phi chính phủ nói chung. Luật này cũng quy định các tổ chức phải đăng ký và 

là thành viên của Hội đồng các tổ chức phi chính phủ với chức năng tự hƣớng 

dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức phi chính phủ là thành viên, thông qua một 

bộ quy tắc ứng xử chung. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại U-gan-đa: 

Trƣớc năm 1986, tình hình an ninh và nội chiến tại U-gan-đa đã dẫn 

đến việc một số TCPCPNN rút khỏi quốc gia này. Một số tổ chức còn lại chủ 
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yếu hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ, cung cấp dịch vụ y tế cho một số khu 

vực tại U-gan-đa [61]. Sau năm 1986, cùng với các nhà tài trợ song phƣơng 

và đa phƣơng và đạo luật về đăng ký tổ chức phi chính phủ đƣợc ban hành 

năm 1989, nhiều TCPCPNN đã đến U-gan-đa [101; tr.1].  

Đặc thù trong hoạt động của các TCPCPNN tại U-gan-đa là tài trợ 

thông qua các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc. Theo một khảo sát chi tiết, 

đại đa số các tổ chức phi chính phủ U-gan-đa lệ thuộc vào tài trợ từ các 

TCPCPNN. Nguồn tài chính của các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc quyên 

góp từ công chúng và đóng góp từ thiện chỉ chiếm 2,5% [55]. Vì vậy, về cơ 

bản, vai trò của các TCPCPNN tại U-gan-đa thể hiện thông qua hoạt động của 

các tổ chức phi chính phủ U-gan-đa. 

Bảng 2.5: Số tổ chức phi chính phủ tại U-gan-đa 

Năm Số tổ chức phi chính phủ Ghi chú 

1970 38 Nƣớc ngoài 

1980 109 Nƣớc ngoài 

1986 160 Cả trong nƣớc và nƣớc ngoài 

1990 600 Cả trong nƣớc và nƣớc ngoài 

1992 396 Nƣớc ngoài 

2000 3.499 Cả trong nƣớc và nƣớc ngoài 

2007 7.000 Cả trong nƣớc và nƣớc ngoài 

Nguồn: [101]. 

Theo thống kê, số lƣợng tổ chức phi chính phủ ở U-gan-đa, cả trong 

nƣớc và nƣớc ngoài, đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ qua. Năm 1970, 

có 38 TCPCPNN tại U-gan-đa. Con số này là 109 tổ chức năm 1980, 396 tổ 

chức năm 1992. Năm 2000, có 3.499 và năm 2007 có 7.000 tổ chức phi chính 

phủ trong nƣớc và nƣớc ngoài (Bảng 2.5). Một số khảo sát cho thấy trong 

tổng số tổ chức phi chính phủ ở U-gan-đa, có từ 8-11% là các TCPCPNN 
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[101]. Nếu ƣớc tính chung là đúng thì số TCPCPNN có hoạt động tại U-ga-đa 

hiện nay có thể lên đến 500-600 tổ chức. 

Về lĩnh vực hoạt động, phần lớn các tổ chức phi chính phủ hoạt động 

trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, với nhóm đối tƣợng cơ bản là phụ nữ và 

trẻ em. Nhiều tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, 

nƣớc sạch và vệ sinh, nghiên cứu, văn hóa nghệ thuật và giải quyết xung đột. 

Theo Bar và cộng sự [55; tr.20], có tới trên 96% các tổ chức phi chính phủ có 

hoạt động liên quan đến nâng cao nhận thức; 59% liên quan đến vận động 

chính sách; trên 57% trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và xấp xỉ 33% trong 

lĩnh vực cung cấp tín dụng. Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ cả trong 

nƣớc và nƣớc ngoài tại U-gan-đa hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, 

trong đó tập trung nhiều vào các hoạt động nâng cao nhận thức và ngày càng 

tham gia nhiều vào các hoạt động vận động chính sách [101; tr.63]. Theo 

Chính phủ U-gan-đa, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực: 

Y tế, nhất là HIV/AIDS; giáo dục-đào tạo; hỗ trợ phát triển cộng đồng; nông 

nghiệp; môi trƣờng; nƣớc sạch và vệ sinh; xây dựng năng lực; kiến tạo hòa 

bình và giải quyết xung đột; vận động chính sách [83; tr.10]. 

Đánh giá về các tổ chức phi chính phủ, trong Chính sách về tổ chức phi 

chính phủ [83], Chính phủ U-gan-đa cho rằng các tổ chức phi chính phủ nói 

chung có vai trò trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội ở cấp cơ sở, trong 

tham gia vào việc vận động và xây dựng chính sách, trong đó có chính sách 

giảm nghèo, và tham gia vào việc thực hiện chính sách giảm nghèo đó, có ảnh 

hƣởng đến xã hội ở tất cả các cấp. 

U-gan-đa đã ban hành luật đầu tiên về đăng ký các tổ chức phi chính 

phủ năm 1989, sau đó sửa đổi vào năm 2006 [114], đƣợc cụ thể hóa bằng 

Chính sách Quốc gia về các tổ chức phi chính phủ năm 2010 [83]. Theo luật 

và chính sách này, các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc và nƣớc ngoài đều 

phải đăng ký và đƣợc cấp giấy phép. Cơ quan đăng ký, cấp phép, giám sát và 
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điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ là Ủy ban Quốc gia về các 

tổ chức phi chính phủ với đại diện của nhiều cơ quan, có ban thƣ ký thƣờng 

trực đặt tại Bộ Nội vụ. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Ni-ca-ra-goa: 

Vào thời điểm khoảng năm 2005, ở Ni-ca-ra-goa có khoảng 1.800 tổ 

chức phi chính phủ nói chung. Ƣớc tính khoảng 20% viện trợ nƣớc ngoài cho 

quốc gia này đƣợc thực hiện thông qua các tổ chức phi chính phủ, tƣơng đƣơng 

với khoảng 200 triệu đô-la Mỹ, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các dự án 

phát triển và cung cấp các dịch vụ cơ bản [88; tr.13]. Con số này đƣợc ƣớc tính 

đạt xấp xỉ 290 triệu đô-la Mỹ năm 2006, so với khoảng 90 triệu đô-la Mỹ năm 

2000 [63; tr.494]. Các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc lệ thuộc vào nguồn tài 

trợ nƣớc ngoài là chính. Một nghiên cứu cho thấy có rất ít tổ chức phi chính 

phủ trong nƣớc không lệ thuộc tới 90% ngân sách hoạt động vào nguồn tài trợ 

nƣớc ngoài [40, tr.29]. Về số lƣợng TCPCPNN hoạt động tại Ni-ca-ra-goa, ƣớc 

tính có khoảng 300 tổ chức vào cuối năm 2008 [62]. 

Theo một đánh giá về viện trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ Áo, 

các dự án triển khai thông qua các tổ chức phi chính phủ cơ bản phù hợp với 

chính sách phát triển của nƣớc sở tại, và nhìn chung đạt đƣợc các mục tiêu đề 

ra [88; tr.1-2]. Một nghiên cứu khác cho thấy các TCPCPNN đóng góp đáng 

kể trong việc nâng cao năng lực địa phƣơng tại Ni-ca-ra-goa [68; tr.36]. 

Về mặt chính sách, Ni-ca-ra-goa đã ban hành luật 147 (năm 1992) về 

các pháp nhân phi lợi nhuận, quy định việc thành lập và hoạt động của các tổ 

chức phi lợi nhuận dân sự và tôn giáo tại quốc gia này. Quy định này chủ yếu 

cho các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc, song ngoài việc tuân thủ luật này, 

để hoạt động tại Ni-ca-ra-goa, các TCPCPNN phải ký văn bản thỏa thuận với 

Vụ Hợp tác đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Ni-ca-ra-goa [62]. Ngoài ra, luật 

147 cũng đƣợc cho là còn có nhiều “hạn chế và mâu thuẫn”, không quy định 
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rõ các thủ tục và yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận phải thực hiện và đáp ứng, 

cũng không có văn bản hƣớng dẫn [87]. 

Mặc dù viện trợ của các TCPCPNN vào Ni-ca-ra-goa với quy mô khá 

lớn, xong gần đây, chính phủ nƣớc này đang tìm cách hạn chế nguồn viện trợ 

của các TCPCPNN thông qua các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc, nhất là 

cho các hoạt động vận động chính sách [62]. Tệ quan liêu hành chính cũng 

cản trở, gây khó khăn cho việc triển khai viện trợ của các TCPCPNN [93]. 

2.5.2. Những bài học rút ra cho Việt Nam liên quan đến nguồn vốn 

viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

Qua kinh nghiệm với vốn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài ở một số 

quốc gia khu vực Đông Nam Á (Lào, Campuchia), một số quốc gia châu Phi 

(Kê-ni-a và U-gan-đa) và Ni-ca-ra-goa, mặc dù có rất ít thông tin và số liệu 

chính thức về hoạt động và vốn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài cũng nhƣ 

tác động kinh tế-xã hội của nguồn vốn viện trợ này ở một số quốc gia, có thể 

rút ra một số nhận xét cơ bản. 

Một là, ở tất cả các quốc gia nêu trên, các TCPCPNN (hay còn đƣợc 

gọi là các tổ chức phi chính phủ quốc tế) đều có mặt và tiến hành hoạt động 

viện trợ phát triển, với mức độ khác nhau. 

 Hai là, quy mô vốn viện trợ của các TCPCPNN (ở những quốc gia có 

số liệu) có thể là đáng kể, góp phần quan trọng trong giảm nghèo và phát 

triển kinh tế-xã hội. Chẳng hạn, nhƣ Bảng 2.6 cho thấy, tại Lào, vốn viện trợ 

của các TCPCPNN bằng 0,73% GDP của quốc gia này năm 2013; tại 

Campuchia là 1,47% cùng năm. Viện trợ của các TCPCPNN tính theo đầu 

ngƣời năm 2013 là 12 đô-la Mỹ tại Lào và 14,8 đô-la Mỹ tại Campuchia. So 

sánh với Việt Nam, viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài tính theo đầu ngƣời 

tại Lào cao hơn khoảng 4 lần và tại Campuchia cao hơn khoảng 5 lần, mặc 

dù giá trị viện trợ tuyệt đối ở Việt Nam cao hơn. Năm 2013, so với GDP, 

viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam chỉ chiếm 0,17%. 
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Bảng 2.6. Quy mô vốn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài 

 tại một số quốc gia 

Quốc gia Dân số 2013 

(triệu ngƣời) 

GDP 2013 

(triệu USD) 

Viện trợ 

PCPNN 

(triệu USD) 

Tỷ lệ viện trợ 

PCPNN/GDP 

(%) 

Lào 15.100 11.240 82 0,73 

Campuchia 6.800 15.240 223,48 1,47 

Việt Nam 89.700 171.390 297 0,17 

Nguồn: [104]. 

Ba là, về lĩnh vực hoạt động, cơ bản viện trợ của các TCPCPNN tập 

trung cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản nhƣ y tế, giáo dục; hỗ trợ giảm 

nghèo; nâng cao năng lực. Ở một số quốc gia, các TCPCPNN có xu hƣớng 

dành tài trợ nhiều hơn cho các hoạt động vận động chính sách và nâng cao 

năng lực cho các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc (nhƣ trong trƣờng hợp 

Campuchia, U-gan-đa). Các TCPCPNN có xu hƣớng tập trung triển khai vốn 

viện trợ thông qua các tổ chức phi chính phủ trong nƣớc. 

Bốn là, chính phủ các nƣớc thừa nhận và hoan nghênh vốn viện trợ của 

các TCPCPNN, song cũng thận trọng với các hoạt động vận động chính sách. 

Năm là, về chính sách đối với các TCPCPNN, các quốc gia đƣợc khảo 

sát trên đây đều đã ban hành khung pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ 

nói chung và các TCPCPNN nói riêng, bằng văn bản luật hoặc dƣới luật. 

Các quốc gia này đều yêu cầu các TCPCPNN phải đăng ký và ký văn bản 

thỏa thuận khung với một cơ quan nhà nƣớc trƣớc khi tiến hành hoạt động 

và viện trợ. Mặc dù không có chính sách khuyến khích và thu hút cụ thể, 

song việc ban hành quy định đã trực tiếp tạo điều kiện cho hoạt động và viện 

trợ của các TCPCPNN. 
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Chƣơng 3 

THỰC TRẠNG VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC  

PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TỪ 2001-2017 

 

3.1. KHÁI QUÁT HÌNH HÌNH VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI 

CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY 

Hoạt động của các TCPCPNN đã có ở Việt Nam từ trƣớc năm 1975. 

Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc đến cuối những năm 1980, 

hoạt động và viện trợ của các tổ chức này ở mức độ hạn chế, chủ yếu đƣợc 

thực hiện từ bên ngoài Việt Nam và mang tính cứu trợ (cung cấp lƣơng thực, 

trang thiết bị y tế…). Một phần lý do của thực trạng này là tác động của chính 

sách cấm vận của phƣơng Tây. Mặt khác, tại Việt Nam khi đó chƣa có những 

quy định cụ thể đối với hoạt động viện trợ nhân đạo, phát triển của các 

TCPCPNN. Sau Đổi mới, với chính sách mở cửa và bằng việc tạo hành lang 

pháp lý ngày càng phù hợp, số các TCPCPNN đến Việt Nam hoạt động ngày 

càng tăng và tiến hành viện trợ với quy mô ngày càng lớn. 

3.1.1. Chính sách của Nhà nƣớc Việt Nam đối với hoạt động và vốn 

viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

Quan hệ với các TCPCPNN đƣợc xác định là một kênh của quan hệ đối 

ngoại nhân dân trong thực hiện đƣờng lối, chính sách đối ngoại của Đảng, 

Nhà nƣớc ta. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định “… tiếp 

tục mở rộng và tăng cƣờng hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ 

quốc gia và quốc tế” [Error! Reference source not found.]. Văn kiện Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ X tiếp tục khẳng định: “Phát triển công tác đối 

ngoại nhân dân theo phƣơng châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. 

Tích cực tham gia các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần 

vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển công bằng, bền vững, dân 
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chủ và tiến bộ xã hội. Tăng cƣờng vận động viện trợ và nâng cao hiệu quả 

hợp tác với các TCPCPNN để phát triển kinh tế xã hội” [14]. Nhƣ vậy, chủ 

trƣơng của Đảng là tăng cƣờng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các 

TCPCPNN để hỗ trợ cho phát triển kinh tế-xã hội. 

Về chính sách, pháp luật liên quan đến TCPCPNN và nguồn viện trợ 

của họ tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số nghị định, Thủ 

tƣớng Chính phủ đã ban hành một số quyết định để tạo môi trƣờng pháp lý 

phù hợp.  

Từ năm 1996-2012, hoạt động của các TCPCPNN đƣợc điều chỉnh bởi 

Quy chế về hoạt động của các TCPCPNN tại Việt Nam (đƣợc banh hành kèm 

theo Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tƣớng Chính phủ) [29]. 

Theo đó, các TCPCPNN đăng ký với cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và đƣợc 

cấp giấy phép hoạt động. Từ 2012 đến nay, hoạt động của các TCPCPNN đƣợc 

điều chỉnh bởi Quy chế về đăng ký và quản lý hoạt động của các TCPCPNN tại 

Việt Nam (đƣợc banh hành kèm theo Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 

01/3/2012 của Chính phủ). Theo đó, các TCPCPNN đăng ký với cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền và đƣợc cấp giấy đăng ký hoạt động . 

Về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các TCPCPNN, từ năm 

2001-2009, công tác này đƣợc điều chỉnh bởi Quy chế về quản lý và sử dụng 

viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài (đƣợc ban hành kèm theo Quyết định số 

64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tƣớng Chính phủ) [31]. Từ 2009 

đến nay, việc quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài đƣợc thực 

hiện theo Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài 

(đƣợc ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ) . Theo các quy định này, mọi dự án và khoản viện trợ phi dự án 

do các TCPCPNN tài trợ phải đƣợc một cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

phê duyệt trƣớc khi thực hiện. 
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Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành một số quy định liên 

quan đến hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN, nhƣ quy định về tuyển 

dụng ngƣời Việt Nam làm việc cho các TCPCPNN, quy định về giấy phép lao 

động, miễn giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc ngoài làm việc cho các 

TCPCPNN, quy định về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với đại diện và nhân 

viên quốc tế của các TCPCPNN…. 

So sánh với nhiều nƣớc, việc Việt Nam có những quy định cụ thể nhƣ 

vậy đã tạo một hành lang pháp lý cơ bản thuận lợi cho các TCPCPNN vào 

hoạt động vì các mục tiêu nhân đạo, phát triển. Việc có quy định về quản lý 

và sử dụng viện trợ đã một mặt khẳng định trách nhiệm của Chính phủ Việt 

Nam trong việc đảm bảo vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc thực hiện 

đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao nhất; mặt khác, đảm bảo viện trợ của 

các TCPCPNN phải gắn với nhu cầu và ƣu tiên phát triển của Việt Nam. 

Đồng thời, Chính phủ cũng đã thiết lập cơ chế hỗ trợ, quản lý hoạt động và 

viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài, trong đó một ủy ban liên ngành đã đƣợc 

thành lập từ năm 2001 và đƣợc củng cố năm 2013. 

Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Chƣơng trình quốc 

gia xúc tiến viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài năm 2006 và năm 2013 và giai 

đoạn 2013-2017 để định hƣớng nguồn viện trợ của các TCPCPNN vào những 

ƣu tiên cụ thể của Chính phủ Việt Nam [126;130]. Việc định hƣớng ƣu tiên cụ 

thể đã khuyến khích các TCPCPNN tham gia với các nỗ lực của Chính phủ 

trong giảm nghèo và phát triển bền vững. 

3.1.2. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 

từ 2001-2017 

Trong giai đoạn 2001-2017, số lƣợng các TCPCPNN có quan hệ với 

Việt Nam đã tăng gấp hơn 2 lần, từ 491 tổ chức vào năm 2001 lên khoảng 

1.000 tổ chức vào năm 2017 (Hình 1). Trong tổng số 1.000 tổ chức nói trên, 

khoảng trên 600 tổ chức có hoạt động thƣờng xuyên, có dự án và có đối tác cụ 
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thể, có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền Việt Nam. Quan hệ đối tác giữa 

phía Việt Nam với các TCPCPNN đƣợc triển khai và mở rộng, từ cấp cơ sở 

và mang tính vi mô (các dự án đƣợc triển khai ở cấp địa phƣơng, cộng đồng, 

giải quyết các vấn đề cụ thể và trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển 

kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng, 

ứng phó với biến đổi khí hậu và cứu trợ khẩn cấp), đến cấp trung ƣơng và 

mang tính chính sách vĩ mô (nhƣ các dự án hỗ trợ xây dựng chính sách, xây 

dựng luật, nghiên cứu chính sách...) [3]. 

 

Hình 3.1: Số lƣợng tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài có quan hệ  

với Việt Nam 1991-2017 

Nguồn:[3]. 

Trong số các TCPCPNN có quan hệ, hoạt động tại Việt Nam, 40% là 

các tổ chức Bắc Mỹ (bao gồm Mỹ và Ca-na-đa, trong đó đại đa số là các tổ 

chức phi chính phủ Mỹ), khoảng 42% là các tổ chức châu Âu (chủ yếu là các 

nƣớc Tây Âu nhƣ Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Italia, Tây-ban-nha, Thụy 

Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na-uy...) và khoảng 18% là các tổ chức châu Á – 

Thái Bình dƣơng (chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia) và các tổ chức 
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phi chính phủ mang tính quốc tế (nhƣ ActionAid, Care, ChildFund, Plan, 

World Vision, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lƣỡi liềm đỏ quốc tế - IFRC...). 

3.1.3. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo 

lĩnh vực 

- Giá trị nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 

Theo thống kê của PACCOM, từ năm 2001 đến năm 2017, mỗi năm 

các TCPCPNN đã tài trợ cho trên 2.000 dự án và khoản viện trợ lớn nhỏ với 

tổng giá trị giải ngân đạt gần 4 tỷ đô-la Mỹ – trung bình mỗi năm đat 235 

triệu đô-la Mỹ (Hình 3.2).  

Đơn vị tính: Triệu đô-la Mỹ 

 

Hình 3.2: Viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam 2001-2017 

Nguồn: [3]. 

Tính riêng trong giai đoạn 10 năm (2004-2013), các TCPCP Mỹ có 

tổng giá trị giải ngân cao nhất, với 986,1 triệu đô-la Mỹ, thông qua 9.929 

chƣơng trình, dự án và khoản viện trợ. Các TCPCP thuộc các nƣớc có giá trị 

giải ngân cao khác (trên 100 triệu đô-la Mỹ) có thể kể đến nhƣ Anh (xấp xỉ 

216 triệu đô-la Mỹ – 1.984 dự án), Nhật Bản (107,6 triệu đô-la Mỹ – 900 dự 
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án), Pháp (108,5 triệu đô-la Mỹ – 2.194 dự án); các tổ chức mang tính quốc tế 

(146,6 triệu đô-la Mỹ – 264 dự án). Có nhiều tổ chức có giá trị giải ngân cao, 

điển hình là: Atlantic Philanthropies (AP), trên 250 triệu đô-la Mỹ; World 

Vision International (WVI), xấp xỉ 120 triệu đô-la Mỹ; Plan International, 

khoảng 100 triệu đô-la Mỹ. Trên 20 tổ chức có giá trị giải ngân đạt từ trên 20 

triệu đô-la Mỹ đến dƣới 100 triệu đô-la Mỹ, và hàng chục tổ chức khác có giá 

trị giải ngân đạt từ 10 đến 20 triệu đô-la Mỹ. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tăng liên tục từ khoảng 90 triệu đô-la 

Mỹ năm 2001 lên trên 275 triệu đô-la Mỹ năm 2005, xấp xỉ hoặc trên 300 

triệu đô-la Mỹ trong giai đoạn 2011-2016 và giảm nhẹ còn khoảng 280 triệu 

đô-la mỹ năm 2017. Nhƣ đã trình bày tại Chƣơng 2, tính theo đầu ngƣời, năm 

2013, vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam đạt 3,37 đô-la Mỹ, so với 

12 đô-la Mỹ tại Lào và 14,8 đô-la Mỹ tại Campuchia. Tại Việt Nam năm 

2013, so với GDP, vốn viện trợ của các TCPCPNN bằng 0,18%. 

Bảng 3.1: Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

 theo lĩnh vực 2001-2017 

Lĩnh vực Tổng giá trị (đô-la Mỹ) Tỷ lệ (%) 

Y tế                       1,344,361,369  33.91  

Giáo dục - Đào tạo                          532,136,739  13.42  

Giải quyết các vấn đề xã hội                          794,525,890  20.04  

Phát triển kinh tế-xã hội                          725,639,980  18.30  

Tài nguyên - Môi trƣờng                          315,366,671  7.95  

Các lĩnh vực khác                         252,542,608 6.37  

Tổng 3,964,573,257 100.00 

Nguồn: [3]. 

Theo lĩnh vực, vốn viện trợ của các TCPCPNN chủ yếu tập trung vào 

một số lĩnh vực gồm y tế, giáo dục-đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, giải 
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quyết các vấn đề xã hội, tài nguyên-môi trƣờng, các lĩnh vực khác nhƣ nâng 

cao năng lực tổ chức, hỗ trợ tƣ pháp. Cụ thể theo từng lĩnh vực, vốn viện trợ 

của các TCPCPNN cho y tế chiếm 33,91%; giải quyết các vấn đề xã hội 

chiếm 20,04%; phát triển kinh tế-xã hội chiếm 18,30%; giáo dục-đào tạo 

chiếm 13,42%; tài nguyên-môi trƣờng chiếm 7,95% và các lĩnh vực khác 

chiếm 6,37% (Bảng 3.1). 

Về mức độ giải ngân so với cam kết, trong giai đoạn 2001-2017, 

tổng giá trị viện của các TCPCPNN đƣợc cam kết là trên 4,6 tỷ đô-la Mỹ, 

giá trị viện trợ giải ngân đạt trên 3,9 tỷ đô-la Mỹ, tƣơng đƣơng với trên 

85,7% (Bảng 3.2).  

Theo Trung tâm Dữ liệu phi chính phủ nƣớc ngoài (RC), ngoài các 

lĩnh vực hoạt động trên, các TCPCPNN còn tham gia vào một số diễn đàn 

chính sách nhƣ tham vấn về các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Diễn đàn 

đối tác phát triển Việt Nam (trƣớc đây là Hội nghị Tƣ vấn các nhà tài trợ cho 

Việt Nam, gọi tắt là CG), nhóm đối tác về y tế, diễn đàn về hiệu quả viện 

trợ, đối thoại chống tham nhũng…[85]. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực y tế: 

Trong lĩnh vực y tế, vốn viện trợ của các TCPCPNN tập trung giúp giải 

quyết các nội dung nhƣ đào tạo cán bộ y tế, xây dựng và nâng cấp các cơ sở y 

tế (nhất là ở tuyến xã và các bệnh viện chuyên ngành tuyến trung ƣơng và 

tuyến tỉnh), cung cấp trang thiết bị y tế, hỗ trợ thực hiện các chƣơng trình 

quốc gia nhƣ phòng chống sốt rét, lao và bệnh phổi, HIV/AIDS, các bệnh về 

mắt… RC [99] phân chia các hoạt động trong lĩnh vực y tế gồm chăm sóc y tế 

cho nạn nhân chất độc Da cam, chăm sóc y tế cho ngƣời khuyết tật, phòng 

chống dịch bệnh, chăm sóc mắt, HIV/AIDS, dinh dƣỡng, chăm sóc sức khỏe 

ban đầu, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục và đào tạo về y tế, nƣớc sạch 

và vệ sinh. 
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Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực y tế đạt trên 1,3 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 33,91% tổng giá trị viện trợ 

của các TCPCPNN, cao nhất trong các lĩnh vực tiếp nhận nguồn viện trợ này. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề 

xã hội 

 Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội 

bao gồm hỗ trợ trực tiếp giải quyết các vấn đề mang tính bảo trợ xã hội nhƣ 

chăm sóc các nhóm đối tƣợng xã hội (ngƣời khuyết tật, ngƣời cao tuổi, phụ 

nữ và trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin…), hỗ 

trợ xây dựng chính sách liên quan đến các nhóm đối tƣợng xã hội. 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội đạt trên 794 triệu đô-la Mỹ, 

chiếm 20,04% tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN, đứng thứ hai về giá 

trị trong các lĩnh vực tiếp nhận nguồn vốn viện trợ này. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội 

 Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội bao 

gồm các nội dung nhƣ tín dụng vi mô, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (nhất là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ), phát triển nông-lâm-ngƣ nghiệp (khuyến nông-

lâm-ngƣ, hạ tầng nông nghiệp nhƣ xây dựng các công trình thủy lợi), các dự 

án nhằm nâng cao thu nhập cho ngƣời dân…. 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội đạt trên 725 triệu đô-la Mỹ, chiếm gần 

18,30% tổng giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giáo dục 

Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giáo dục hỗ trợ các nội 

dung nhƣ đào tạo giáo viên, hỗ trợ xây dựng chƣơng trình giảng dạy, xây 

dựng cơ sở vật chất giáo dục (xây dựng trƣờng họp, thƣ viện, thƣ viện điện tử, 
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cung cấp trang thiết bị giáo dục), trao đổi giáo dục, cấp học bổng cho học 

sinh, sinh viên, hỗ trợ đào tạo (nhƣ tin học, ngoại ngữ)…. 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực giáo dục đạt xấp xỉ 532 triệu đô-la Mỹ, chiếm khoảng 13,42% 

tổng giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 

Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực môi trƣờng đƣợc thực hiện 

thông qua các dự án nhƣ bảo vệ môi trƣờng (tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng 

sống và môi trƣờng thiên nhiên, giảm khí thải nhà kính…), bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên (khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ nguồn lực 

thiên nhiên), bảo tồn động vật hoang dã (khảo sát, bảo vệ các loài động vật 

hoang dã thông qua tuyên truyền, giáo dục nhận thức, tăng cƣờng năng lực 

các lực lƣợng bảo vệ môi trƣờng), ứng phó với biến đổi khí hậu…. 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực môi trƣờng đạt trên 315 triệu đô-la Mỹ, chiếm 7,95% tổng giá trị 

viện trợ của các TCPCPNN. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong một số lĩnh vực khác 

Theo cách thống kê và phân loại của PACCOM, các lĩnh vực khác bao 

gồm cứu trợ khẩn cấp, nâng cao năng lực và hỗ trợ tƣ pháp. Cứu trợ khẩn cấp 

thƣờng đƣợc thực hiện trong trƣờng hợp có thiên tai nhƣ hạn hán, lũ lụt, và 

thƣờng đƣợc thực hiện dƣới hình thức cung cấp lƣơng thực-thực phẩm, thuốc, 

hàng hóa, nhu yếu phẩm…. Nâng cao năng lực thƣờng có trong tất cả các 

chƣơng trình, dự án viện trợ của các TCPCPNN, song đƣợc thống kê vào “các 

lĩnh vực khác” khi là các dự án riêng biệt, chỉ có nội dung nâng cao năng lực 

cho các cơ quan đối tác Việt Nam, các tổ chức, cộng đồng địa phƣơng và ngƣời 

dân. Hỗ trợ tƣ pháp có thể bao gồm nghiên cứu và xây dựng thể chế, chính 
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sách; hỗ trợ pháp lý cho ngƣời nghèo hoặc một nhóm đối tƣợng cụ thể; trao đổi 

quốc tế về tƣ pháp, pháp luật…. 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN cho 

các lĩnh vực này đạt trên 252 triệu đô-la Mỹ, chiếm khoảng 6,37% tổng giá trị 

viện trợ của các TCPCPNN. 

3.1.4. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo 

vùng kinh tế-xã hội và theo địa phương 

Hoạt động viện trợ của các TCPCPNN đƣợc triển khai tại 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng và ở hầu hết các bộ, ban ngành, tổ chức nhân dân. 

Tuy ở mức độ khác nhau, tất cả các tỉnh, thành phố và các bộ, ban ngành và tổ 

chức nhân dân, các tổ chức hội Trung ƣơng đều đã có quan hệ viện trợ với các 

các TCPCPNN thuộc các quốc tịch khác nhau. 

Bảng 3.2: Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

 2001-2017 theo vùng 

Đơn vị tính: Triệu đô-la Mỹ 

STT Vùng 
Giá trị viện 
trợ cam kết 

Giá trị viện trợ 
giải ngân 

Tỷ lệ trong 
tổng giá trị 

giải ngân (%) 
1 Nhiều vùng(*) 1,068,810,534 886,797,984 22.37 

2 Đồng bằng sông Hồng 834,618,880 697,414,411 17.59 

3 Bắc Trung Bộ 684,002,773 585,423,257 14.77 

4 Miền núi phía Bắc 577,535,159 494,539,603 12.47 

5 Nam Trung Bộ 459,326,397 388,108,783 9.79 

6 Đông Nam Bộ 516,944,197 509,212,809 12.84 

7 Tây Nam Bộ 344,714,629 282,670,938 7.13 

8 Tây Nguyên 138,689,020 120,385,962 3.04 

 

Tổng 4,624,641,588 3,964,553,746 100.00 

 (*) Ghi chú: Giá trị viện trợ chung cho toàn quốc, không phân bổ theo vùng. 

Nguồn: [3]. 
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Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tại các vùng kinh 

tế-xã hội đƣợc phân bố không đều. Trong giai đoạn 2001-2017, Các tỉnh 

đồng bằng Sông Hồng tiếp nhận tổng giá trị viện trợ giải ngân của các tổ 

chức phi chính phủ nƣớc ngoài là trên 697 triệu đô-la Mỹ, chiếm 17,59% 

tổng giá trị giải ngân viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài. 

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp nhận trên 494 triệu đô-la Mỹ, chiếm 

12,97% tổng giá trị giải ngân viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài. Trong khi 

đó, các tỉnh Tây Nguyên chỉ tiếp nhận trên 120 triệu đô-la Mỹ, chiếm 

3,04% tổng giá trị giải ngân viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong giai đoạn này. Đáng lƣu ý là các dự án đƣợc triển khai tại nhiều 

vùng kinh tế xã hội (do không phân chia cụ thể ngân sách đƣợc theo tỉnh 

hay theo vùng) lên đến gần 887 triệu đô-la Mỹ, chiếm 22,37% tổng giá trị 

giải ngân viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài (Bảng 3.2). 

Theo tỉnh, mức độ các địa phƣơng tiếp nhận vốn viện trợ của các tổ 

chức phi chính phủ nƣớc ngoài cũng chênh lệch lớn. Chẳng hạn, trong cả 

giai đoạn 2001-2017 (Bảng 3.3), trong khi Hà Nội tiếp nhận trên 405 triệu 

đô-la Mỹ, chiếm gần 10,23% tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài, thì Bạc Liêu chỉ tiếp nhận đƣợc gần 3,3 triệu đô-la 

Mỹ, tƣơng đƣơng với 0,08% tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài (gấp khoảng 124 lần). Trong khi có 6 địa phƣơng 

tiếp nhận giá trị viện trợ khá cao, từ trên 130 triệu đến gần 430 triệu đô-la 

Mỹ (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thanh 

Hóa, Quảng Trị), thì có 10 địa phƣơng chỉ tiếp nhận dƣới 10 triệu đô-la 

Mỹ cho cả giai đoạn (Bắc Ninh, Bình Dƣơng, Bình Phƣớc, Đắk Nông, Gia 

Lai, Hà Nam, Tuyên Quang, Hậu Giang, Tây Ninh, Bạc Liêu) (Phụ lục 3). 
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Bảng 3.3: Giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

theo địa phƣơng 

Đơn vị tính: Triệu đô-la Mỹ 

STT Tỉnh/thành phố 
Tổng giá trị viện 
trợ PCPNN giải 

ngân 

Giá trị viện trợ giải 
ngân từng tỉnh/Tổng 
giá trị giải ngân (%) 

1 An Giang           30,256,430  0.76 
2 Bà Rịa - Vũng Tàu           17,142,706  0.43 
3 Bắc Giang           30,445,292  0.77 
4 Bắc Kạn           22,075,174  0.56 
5 Bạc Liêu             3,259,262  0.08 
6 Bắc Ninh             8,602,634  0.22 
7 Bến Tre           28,499,737  0.72 
8 Bình Định           30,497,342  0.77 
9 Bình Dƣơng             7,133,908  0.18 

10 Bình Phƣớc             6,298,346  0.16 
11 Bình Thuận           23,646,123  0.60 
12 Cà Mau           25,643,276  0.65 
13 Hà Nội         405,387,510  10.23 
… … … … 
55 Thanh Hóa         131,263,634  3.31 
56 Thừa Thiên-Huế         148,987,327  3.76 
57 Tiền Giang           24,836,688  0.63 
58 TP. Hồ Chí Minh         428,430,093  10.81 
59 Trà Vinh           17,753,392  0.45 
60 Tuyên Quang             9,612,018  0.24 
61 Vĩnh Long           45,099,565  1.14 
62 Vĩnh Phúc           24,305,392  0.61 
63 Yên Bái           46,992,897  1.19 
64 Nhiều tỉnh         904,188,418  22.81 

65 
Các cơ quan  
trung ƣơng 

        193,280,913  
4.88 

 Tổng  3,964,518,396 100.00 
Ghi chú: (*) Các cơ quan Trung ƣơng. 

Nguồn:[3]. 
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Về giá trị viện trợ của các TCPCPNN tính theo đầu ngƣời, năm 2001, 

chỉ số cả nƣớc là 1,15 đô-la Mỹ. Chỉ số này tại các vùng kinh tế-xã hội rất khác 
nhau, cụ thể tại các tỉnh đồng bằng Sông Hồng là 0,46, miền núi và trung du 
phía Bắc là 0,58, Bắc Trung bộ là 1,25, duyên hải miền Trung là 0,63, đồng 
bằng Sông Cửu Long là 0,21 và Tây Nguyên là 0,14. Trong khi đó, năm 2017, 

giá trị viện trợ trung bình của cả nƣớc đạt 3,02 đô-la Mỹ/ngƣời; một số vùng có 
chỉ số thấp hơn nhiều, ví dụ nhƣ Tây Nguyên (2,07 đô-la Mỹ/ngƣời), hay Đồng 
bằng Sông Cửu Long (1,40 đô-la Mỹ/ngƣời). Cùng năm này, một số khu vực 
có chỉ số này cao hơn trung bình chung của cả nƣớc, nhƣ Bắc Trung bộ (3,61 

đô-la Mỹ/ngƣời), Đông Nam bộ (4,77 đô-la Mỹ/ngƣời). Giá trị viện trợ của các 
TCPCPNN năm 2017 tính theo đầu ngƣời đã tăng gần 3 lần so với năm 2001 

và ở tăng ở tất cả các vùng kinh tế-xã hội (Bảng 3.4). Trong giai đoạn này, chỉ 
số này tại Tây Nguyên tăng khoảng 15 lần và Đông Nam bộ tăng hơn 10 lần, 
trong khi ở một số vùng khác chỉ số này có tăng nhƣng ở mức độ ít hơn. 

Bảng 3.4: Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

tính theo đầu ngƣời 

Đơn vị tính: Đô-la Mỹ 

Năm 2001 2017 

Địa bản Dân số 
Giá trị viện 
trợ PCPNN 

Viện 
trợ/ 
ngƣời 

Dân số 
Giá trị viện 
trợ PCPNN 

Viện 
trợ/ 
ngƣời 

CẢ NƢỚC 78,620,500 90,613,763  1.15    92,695,100  279,546,588   3.02  
Đồng bằng  
sông Hồng 

18,249,900 8456378 
      

0.46  
  21,133,800  43,035,358   2.04  

Trung du và  
miền núi phía Bắc 

10,321,800 5989381 0.58    11,984,300  34,598,048   2.89  

Bắc Trung bộ 9,580,600 11966288 1.25    10,551,500  38,058,471   3.61  

Duyên hải  
miền Trung 

7,620,600 4811923 0.63      9,247,300  27,427,452   2.97  

Tây Nguyên 4,367,500 598604   0.14      5,693,200  11,773,647   2.07  

Đông Nam Bộ 10,955,600 5088246 0.46    16,424,300  78,409,895   4.77  

Đồng bằng  
sông Cửu Long 

16,420,300 3529599 0.21    17,660,700  24,741,198   1.40  

Nguồn: [3]. 
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- Nhận xét về tình hình phân bổ vốn viện trợ của các TCPCPNN 

 Nhƣ vậy, nguồn viện trợ của các TCPCPNN những năm qua đã đƣợc 

triển khai ở Việt Nam với quy mô khá lớn. Về phân bổ nguồn này, có thể khái 

quát nhƣ sau: 

 Một là, nguồn viện trợ của các TCPCPNN cơ bản đƣợc triển khai ở 

nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế, giáo dục, phát triển kinh tế (bao gồm nông 

nghiệp và phát triển nông thôn), giải quyết các vấn đề xã hội, môi trƣờng và 

tài nguyên thiên nhiên, cứu trợ khẩn cấp…; đồng thời, tuy mức độ khác nhau, 

đƣợc triển khai ở tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ƣơng. 

 Hai là, nguồn viện trợ của các TCPCPNN tập trung nhiều hơn ở một số 

ngành, lĩnh vực (riêng y tế, giải quyết các vấn đề xã hội đã chiếm gần 54% 

tổng giá trị viện trợ của cả giai đoạn 2001-2017) và địa phƣơng (một số địa 

phƣơng tiếp nhận nguồn viện trợ của các TCPCPNN với giá trị khá lớn, nhƣ 

Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh). 

 Theo vùng kinh tế-xã hội, viện trợ của các TCPCPNN tập trung nhiều ở 

các tỉnh đồng bằng sông Hồng, miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ, duyên hải 

miền Trung và Đông Nam bộ. Số lƣợng tổ chức và giá trị viện trợ đều thấp 

hơn ở các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. 

 Theo tỉnh, giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

cũng chênh lệch lớn, khi một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

tiếp nhận khá nhiều và một số tỉnh tiếp nhận không đáng kể. Theo đầu 

ngƣời, giá trị viện trợ của các TCPCPNN năm 2017 gấp gần 3 lần năm 

2001. Ở một số khu vực (Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng 

Sông Cửu Long), chỉ số này thấp.  
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3.2. VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC 

NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 

2001-2017 

Nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN cho Việt Nam trong giai đoạn 
2001-2017 đạt mức tƣơng đối cao về mặt giá trị cam kết và giải ngân. Để thấy 
rõ hơn vai trò của nguồn vốn này đối với phát triển kinh tế-xã hội ở Việt 
Nam, có thể phân tích nguồn vốn này với tƣ cách là một nguồn lực bổ sung 
cho phát triển kinh tế-xã hội, so sánh với một số nguồn lực đầu tƣ cho phát 
triển khác (bao gồm đầu tƣ công và hỗ trợ phát triển chính thức); đồng thời 
xem xét tác động cụ thể của nguồn viện trợ này về một số phƣơng diện cơ 
bản, trong đó gồm tác động trong giảm nghèo, tăng thu nhập và cải thiện đời 
sống; tác động về mặt xã hội, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và giải 
quyết các vấn đề xã hội; tác động về mặt môi trƣờng, trong đó xem xét tác 
động của viện trợ phi chính phủ trong bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên và phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

Về thông tin, các phần dƣới đây chủ yếu dựa trên: Kết quả điển cứu 
một số dự án cụ thể, do TCPCPNN tài trợ, đƣợc thực hiện tại một số bộ 
ngành và địa phƣơng của Việt Nam; đánh giá về viện trợ của các TCPCPNN 

của các cơ quan đối tác, các Bộ ngành và địa phƣơng Việt Nam, nhất là các 
cơ quan theo dõi, quản lý hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN; và thông 

tin và số liệu đã đƣợc công bố chính thức. 
3.2.1. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài bổ 

sung nguồn lực vốn cho đầu tƣ phát triển  
Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị vốn viện trợ giải ngân của các 

TCPCPNN đạt gần 4 tỷ đô-la Mỹ. Đây là một nguồn lực vốn bổ sung cho 
phát triển. Vốn viện trợ của các TCPCPNN chủ yếu tập trung vào một số lĩnh 
vực gồm y tế, giáo dục-đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn 
đề xã hội, tài nguyên-môi trƣờng, các lĩnh vực khác nhƣ nâng cao năng lực tổ 
chức, hỗ trợ tƣ pháp. Theo lĩnh vực, vốn viện trợ của các TCPCPNN giải 
ngân chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực gồm y tế (trên 1,3 tỷ đô-la Mỹ, 
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chiếm 33,91% tổng giá trị), giáo dục-đào tạo (trên 532 triệu đô-la Mỹ, chiếm 
13,42% tổng giá trị), phát triển kinh tế-xã hội (trên 725 triệu đô-la Mỹ, chiếm 
18,30%), giải quyết các vấn đề xã hội (trên 794 triệu đô-la Mỹ, chiếm 
20,04%), tài nguyên-môi trƣờng (trên 315 triệu đô-la Mỹ, chiếm 7,95%), các 

lĩnh vực khác nhƣ nâng cao năng lực tổ chức, hỗ trợ tƣ pháp (trên 252 triệu 
đô-la Mỹ, chiếm 6,37%) (Bảng 3.1 và Hình 3.3). 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN so với nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA): 

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đƣợc đánh giá là một 

nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong những năm 

qua [66]. ODA nói chung đƣợc đầu tƣ cho các lĩnh vực quan trọng, với các dự 

án ở quy mô lớn. Trong khi đó, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc sử dụng 

cho các chƣơng trình, dƣ án ở quy mô nhỏ là chủ yếu. Theo số liệu đƣợc công 

bố, tổng giá trị viện trợ ODA giải ngân từ 2006-2016 đạt gần 41 tỷ đô-la Mỹ, 

trong đó giá trị ODA không hoàn lại là trên 2,4 tỷ đô-la Mỹ (Bảng 3.5).  

Đơn vị tính: Đô-la Mỹ 

 

Hình 3.3. Tổng giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN theo lĩnh vực giai 

đoạn 2001-2017 

Nguồn: [3]. 
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Trong khi đó, tổng giá trị viện trợ giải ngân của TCPCPNN cùng thời gian 

này là gần 3,1 tỷ đô-la Mỹ, tƣơng đƣơng với 7,53% so với tổng giá trị ODA giải 

ngân. Tuy nhiên, nếu so sánh với giá trị ODA không hoàn lại, giá trị viện trợ giải 

ngân của các TCPCPNN trong cùng thời gian này (100% là không hoàn lại) cao 

hơn trên 460 triệu đô-la Mỹ. Nhƣ vậy, giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN 

khi so sánh với nguồn vốn ODA không hoàn lại là khá đáng kể.  

Bảng 3.5. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài so sánh 

với ODA giai đoạn 2006-2016 

Đơn vị tính: Triệu USD 

Năm 
 Giá trị viện 
trợ PCPNN 
giải ngân  

 ODA Cam 
kết   

 ODA giải 
ngân   

 ODA 
không 
hoàn lại   

 Giá trị viện 
trợ PCP/ ODA 
giải ngân (%)  

2006 216 4,445.60 1,785.00 235 12.10 

2007 253 5,426.60 2,176.00 154.5 11.63 

2008 250 5,914.67 2,253.00 159.96 11.10 

2009 271 8,063.87 4,105.00 291.46 6.60 

2010 279 7,905.51 3,541.00 251.41 7.88 

2011 304.7 6,904.00 3,668.82 180 8.31 

2012 297.86 5,924.00 4,173.21 425 7.14 

2013 302.4 6,705.00 5,134.00 390 5.89 

2014 304.581 4,424.00 5,665.60 200 5.38 

2015 304.125 3,625.00 4,650.00 40.00 6.54 

2016 296.529 5,075.00 3,720.00 111.00 7.97 

Tổng    3,079.20    64,413.25    40,871.63   2,438.33  7.53  

Nguồn: [3; 19]. 
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Vốn viện trợ của các TCPCPNN so với GDP và đầu tư phát triển từ 

ngân sách Trung ương: 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam có giá trị tuyệt đối với 

xu hƣớng tăng dần từ 2001-2017, song nhìn chung chiếm một tỷ trọng rất nhỏ 

trong tổng GDP của Việt Nam và có xu hƣớng giảm dần. Bảng 3.6 cho thấy 

năm 2006, vốn viện trợ giải ngân của các TCPCPNN là 216 triệu đô-la Mỹ, 

bằng 0,33% GDP. Năm 2010, vốn viện trợ giải ngân của các TCPCPNN là 

279 triệu đô-la Mỹ, bằng 0,24% GDP. Năm 2013, vốn viện trợ giải ngân của 

các TCPCPNN là 302,4 triệu đô-la Mỹ, cao hơn những năm trƣớc đó, nhƣng 

chỉ bằng 0,18% GDP. Năm 2016, vốn viện trợ giải ngân của các TCPCPNN 

đạt trên 300 triệu đô-la Mỹ, nhƣng chỉ chiếm 0,15% GDP. 

Bảng 3.6. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài so với 

GDP và đầu tƣ phát triển từ ngân sách nhà nƣớc 

Năm 
 GDP 

(Tỷ USD) 

 Giá trị viện 
trợ PCP giải 

ngân   

(Tỷ USD) 

Tỷ lệ viện trợ 
PCP/GDP 

(%) 

 Chi NSNN 

cho đầu tƣ 
phát triển  
(Tỷ USD) 

Tỷ lệ viện trợ 
PCP/Chi NSNN 

cho đầu tƣ phát 
triển (%) 

2006 66.37 0.22 0.33 5.1 4.23 

2007 77.41 0.25 0.33 6.19 4.09 

2008 99.13 0.25 0.25 6.01 4.16 

2009 106 0.27 0.26 6.31 4.29 

2010 115.9 0.28 0.24 6.55 4.26 

2011 135.5 0.30 0.22 7.34 4.15 

2012 155.8 0.30 0.19 8.62 3.45 

2013 171.2 0.30 0.18 8.31 3.64 

2014 186.2 0.30 0.16 7.69 3.96 

2015 193.2 0.30 0.16 8.88 3.43 

2016 202.6 0.30 0.15 11.39 2.60 

Nguồn: [3; 129]. 
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Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chi Ngân sách 
Trung ƣơng cho 
Đầu tƣ phát 

triển 

2.8875 3.7424 3.3666 3.4317 3.6145 3.8075 4.5698 3.8911 3.6309 4.4296 5.5295 7.9104

 Giá trị viện trợ 
PCP giải ngân 
hàng năm  

0.216 0.253 0.25 0.271 0.279 0.3047 0.2979 0.3024 0.3046      0.3041    0.2965    0.2795    

Tỷ lệ viện trợ 
PCP/Chi NSTƢ 
cho đầu tƣ phát 
triển (%)

7.48 6.76 7.43 7.90 7.72 8.00 6.52 7.77 8.39 6.87 5.36 3.53

Nhƣ vậy, mặc dù có giá trị thực tế có xu hƣớng ngày càng tăng, xét về tỷ 

trọng trong GDP, đóng góp của vốn viện trợ của các TCPCPNN là rất nhỏ và 

giảm dần. Tuy nhiên, đây là yếu tố đầu tƣ nguồn lực tài chính cho phát triển kinh 

tế-xã hội, không phản ánh các yếu tố khác nhƣ đóng góp về mặt đổi mới khoa 

học công nghệ, giá trị chuyển giao kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, 

năng lực hội nhập quốc tế, đổi mới chính sách…, nên không phản ánh đầy đủ vai 

trò của nguồn vốn này đối với phát triển kinh tế-xã hội.  

So sánh với đầu tƣ cho phát triển từ ngân sách nhà nƣớc (Trung ƣơng 

và địa phƣơng), vốn viện trợ của các TCPCPNN năm 2006 bằng 4,23%, năm 

2010 bằng 4,26%, năm 2013 bằng 3,64% và năm 2016 bằng 2,6% (Bảng 3.6). 

Tuy có xu hƣớng giảm dần về mặt tỷ trọng, song với giá trị thực tế tƣơng 

đƣơng khoảng 2,5-4,0% so với tổng đầu tƣ cho phát triển từ ngân sách nhà 

nƣớc, vốn viện trợ của các TCPCPNN có ý nghĩa đáng kể. 

So sánh với đầu tƣ cho phát triển từ ngân sách Trung ƣơng, vốn viện 

trợ của các TCPCPNN năm 2006 bằng 7,48%, năm 2010 bằng 7,72%, năm 

2013 bằng 7,77% và năm 2017 bằng 3,53% (Bảng 3.7). Riêng năm 2014, tỷ lệ 

này là 8,39%.  

Bảng 3.7. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài so với 

đầu tƣ phát triển từ ngân sách Trung ƣơng 

Đơn vị tính: Tỷ USD 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: [3; 129]. 
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3.2.2. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài góp 

phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống ngƣời dân 

Bảng 3.8. So sánh vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

với chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

Đơn vị tính: Triệu USD 

 

Dự toán chi chƣơng trình mục tiêu  
quốc gia 

Viện trợ PCPNN giải ngân  
theo lĩnh vực 

Năm 
 Y tế, 
dân số  

 Giáo 
dục đào 

tạo  

Các 
vấn 

đề xã 
hội  

 Giảm 
nghèo 
và 135  

 Tài 
nguyên- 

Môi 
trƣờng và 

trồng 
rừng 

 Y tế  

 Giáo 
dục - 
Đào 
tạo  

 Giải 
quyết 
các 
vấn đề 
xã hội  

 Phát 
triển 
kinh 
tế-xã 
hội  

 Tài 
nguyên 
- Môi 
trƣờng  

2006 
  
35.77  

 
185.71  

  
56.90  

   
171.39       60.21  

   
68.84  

  
43.36  

  
57.35  

  
37.78      5.99  

2007 
  
41.05  

 
210.23  

  
62.82  

   
114.81       71.53  

 
108.17  

  
42.17  

  
42.12  

  
38.31    15.79  

2008 
  
37.18  

 
210.41  

  
70.74  

   
142.61       87.19  

 
100.41  

  
35.79  

  
51.56  

  
37.43    16.05  

2009 
  
39.75  

 
223.93  

  
81.17  

   
206.15     108.32  

 
101.06  

  
38.15  

  
48.52  

  
51.20    13.49  

2010 
  
40.16  

 
229.49  

  
89.71  

   
233.71     131.62  

 
102.81  

  
37.74  

  
47.91  

  
52.47    13.35  

2011 
       -            -           -              -             -    

 
100.11  

  
23.39  

  
73.77  

  
62.87    19.83  

2012 
       -            -           -              -             -    

   
96.08  

  
28.51  

  
55.50  

  
56.54    36.96  

2013 
       -            -           -              -             -    

 
101.62  

  
24.42  

  
68.10  

  
49.06    31.99  

2014 
       -            -           -              -             -    

       

100.74  

        

27.93  

        

58.30  

        

49.46  

        

36.43  

2015 
       -            -           -              -             -    

       

123.74  

        

24.32  

        

47.03  

        

49.47  

        

31.92  

2016 
       -            -           -              -             -    

       

102.74  

        

35.88  

        

56.53  

        

50.18  

        

28.13  

2017 
       -            -           -              -             -    

          

91.26  

        

36.20  

        

44.41  

        

58.23  

        

31.23  

Nguồn: [3; 129]. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam đƣợc đánh giá chung 

là có hiệu quả, đóng góp cho giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội tại 

Việt Nam. Tháng 11/2013, Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt 
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Nam với các TCPCPNN đã đƣợc tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia rộng 

rãi của đại diện Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành Trung ƣơng, các địa 

phƣơng và đại diện các cơ quan hợp tác phát triển, các TCPCPNN. Hội 

nghị này nhận định rằng “Cùng với những nỗ lực của chính phủ, dự án của 

các TCPCPNN đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và 

giảm nghèo… thông qua việc áp dụng thành công các mô hình nâng cao 

sinh kế bền vững” [44]. Nhận định này đã đƣợc đƣa ra tại Hội nghị toàn 

quốc tổng kết 10 năm công tác phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam do 

Ủy ban này tổ chức vào năm 2002 [42] và Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về 

hợp tác giữa Việt Nam và các TCPCPNN tại Hà Nội năm 2003, trên cơ sở 

tổng kết, đánh giá của các Bộ, ngành và địa phƣơng của Việt Nam có hợp 

tác với TCPCPNN [43]. 

Trên thực tế, với tƣ cách là một nguồn lực tài chính từ bên ngoài, trực 

tiếp hỗ trợ cho phát triển kinh tế-xã hội, vốn viện trợ của các TCPCPNN trong 

giai đoạn 2001-2017 đạt tổng mức giải ngân gần 4 tỷ đô-la Mỹ, trong đó ƣớc 

tính gần 726 triệu đô-la Mỹ đƣợc dành trực tiếp cho các dự án phát triển kinh 

tế-xã hội (nhƣ nâng cao thu thập, giảm nghèo). Nguồn lực này góp phần giải 

quyết một số nhu cầu đầu tƣ phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo, hỗ trợ cho 

những nỗ lực của chính phủ và chính quyền địa phƣơng. Điển hình về hoạt 

động của các dự án trong lĩnh vực này gồm tín dụng vi mô (chủ yếu cho ngƣời 

nghèo, phụ nữ nghèo), xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng sản xuất nông 

nghiệp (nhƣ kênh mƣơng, hồ đập thủy lợi), đầu tƣ phát triển sản xuất nông-

lâm-ngƣ nghiệp (cung cấp giống cây, giống con, dịch vụ khuyến nông-lâm-

ngƣ, đảm bảo chất lƣợng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm…). 

So sánh với chi ngân sách Trung ƣơng cho các chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia, trong đó có chƣơng trình giảm nghèo và Chƣơng trình 135, vốn viện 

trợ của các TCPCPNN đƣợc giải ngân cho lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội 
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(với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống ngƣời dân) 

cho thấy (Bảng 3.9):  

Bảng 3.9. So sánh chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình 

 mục tiêu giảm nghèo và vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ  

nƣớc ngoài  2006-2017 

Đơn vị tính: Triệu đô-la Mỹ 

Năm 

Chƣơng trình mục 
tiêu giảm nghèo và 

135 

(Triệu USD) 

Viện trợ PCPNN cho 
giảm nghèo và phát 

triển kinh tế-x  hội 
(Triệu USD) 

Tỷ lệ viện trợ PCP/Chi 
chƣơng trình mục tiêu 

(%) 

2006 171.39 37.78 22.04 

2007 114.81 38.31 33.37 

2008 142.61 37.43 26.25 

2009 206.15 51.2 24.84 

2010 233.71 52.47 22.45 

2011 - 62.90 - 

2012 - 56.50 - 

2013 - 49.10 - 

2014 -         49.46  - 

2015 -         49.47  - 

2016 -         50.18  - 

2017 -         58.23  - 

Nguồn: [3; 129]. 

Năm 2006, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc giải ngân cho lĩnh 

vực phát triển kinh tế-xã hội đạt xấp xỉ 38 triệu đô-la Mỹ, bằng 22% chi ngân 

sách Trung ƣơng cho chƣơng trình giảm nghèo và Chƣơng trình 135 (trên 171 

triệu đô-la Mỹ).  

Năm 2008, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc giải ngân cho lĩnh 

vực phát triển kinh tế-xã hội đạt trên 37 triệu đô-la Mỹ, bằng hơn 26% chi 
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ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình giảm nghèo và Chƣơng trình 135 

(trên 142 triệu đô-la Mỹ). 

Năm 2010, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc giải ngân cho lĩnh 

vực phát triển kinh tế-xã hội đạt trên 52 triệu đô-la Mỹ, bằng 22,45% chi ngân 

sách Trung ƣơng cho chƣơng trình giảm nghèo và Chƣơng trình 135 (trên 233 

triệu đô-la Mỹ). 

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, vốn viện trợ của các TCPCPNN đƣợc giải 

ngân cho lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội trong khoảng thời gian 2006-2010 

(giai đoạn có đủ số liệu để so sánh) là khá đáng kể, thấp nhất bằng trên 22%, 

cá biệt năm 2007 bằng trên 33% so với chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng 

trình giảm nghèo và Chƣơng trình 135. 

Về thực tiễn, khi đánh giá các mô hình giảm nghèo trong đồng bào dân 

tộc thiểu số tại Hà Giang, Nghệ An và Đắk Nông, một nghiên cứu kết hợp 

giữa hai tổ chức OXFAM và ActionAid cho thấy, các chƣơng trình, dự án 

viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài cùng với các chính sách và chƣơng trình 

khác đã phát huy tác dụng trong giảm nghèo, nhất là tạo ra những tiếp cận với 

cơ sở hạ tầng, các dịch vụ y tế, giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật, giống mới, tiếp cận 

tín dụng… Nghiên cứu khẳng định rằng chính sự tổng hợp của cả các chính 

sách chung của nhà nƣớc cùng với đầu tƣ công và vốn viện trợ nƣớc ngoài 

mới tạo ra sự thay đổi tích cực trong giảm nghèo [2]. 

Một số dự án do các TCPCPNN tài trợ đƣợc điển cứu dƣới đây để xem 

xét thực tế tác động của vốn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài về mặt kinh tế-

xã hội và giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của ngƣời dân 

vùng dự án.  

Dự án “Phát triển cây mây giúp cải thiện sinh kế cho nông dân 

nghèo tại huyện Tƣơng Dƣơng”: 

Mô hình dự án phát triển cây mây do tổ chức OXFAM tài trợ tại Tƣơng 

Dƣơng, Nghệ An, nơi có tỷ lệ nghèo còn cao (Phụ lục 5.1), giai đoạn 1 từ 
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2011-2013 [114]. Các nội dung chính của dự án là nâng cao kỹ thuật (hình 

thành tự nguyện các nhóm nông dân cùng sở thích, tập huấn kỹ thuật ƣơm 

trồng và chăm sóc mây, tham quan các mô hình tốt; xây dựng mô hình trồng 

mây (các mô hình vƣờn ƣơm và mô hình trồng mây thâm canh); liên kết thị 

trƣờng (kết nối với các doanh nghiệp chế biến, sản xuất hàng thủ công mây 

tre đan, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu mây bền vững và với giá trị cao); và 

lồng ghép với các chƣơng trình của Chính phủ (lồng ghép với Chƣơng trình 

30A của Chính phủ và Chƣơng trình phát triển ngành mây của tỉnh Nghệ An 

để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của dự án).  

Sau một thời gian triển khai, dự án đã trang bị những kiến thức và kỹ 

năng phát triển sản xuất theo điều kiện của địa phƣơng, tạo việc làm và thu 

nhập ổn định cho ngƣời dân tham gia vào dự án, góp phần giảm nghèo bền 

vững. Dự án này đã thành công do đƣợc xây dựng trên một số nguyên tắc cơ 

bản là: Giảm nghèo dựa trên đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm và thu nhập 

đồng thời với bảo đảm tôn trọng và phát triển văn hóa địa phƣơng và bảo vệ 

môi trƣờng; phát triển thị trƣờng vì ngƣời nghèo, trong đó xác định thị trƣờng 

trƣớc khi sản xuất; không hỗ trợ tài chính theo hình thức cho không mà chỉ hỗ 

trợ giai đoạn đầu, chú trọng nâng cao năng lực cho ngƣời dân và tạo liên kết thị 

trƣờng; đảm bảo sự tham gia trong các quá trình dự án, thiết lập hình thức tham 

gia và giám sát của ngƣời dân thông qua nhóm nông dân cùng sở thích; lồng 

ghép dự án với các chƣơng trình phát triển của chính phủ và của địa phƣơng. 

Dự án “Tiết kiệm và tín dụng” do Save the Children Japan tài trợ 

tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái: 

Cũng theo nghiên cứu nêu trên [26], dự án tiết kiệm và tín dụng do tổ 

chức Save the Children Japan (Cứu trợ Nhi đồng Nhật Bản) tài trợ, với 4 hợp 

phần là tín dụng và tiết kiệm, dinh dƣỡng cho trẻ em; chăm sóc thai nghén; và 

an ninh thực phẩm hộ gia đình (Phụ lục 5.2). Dự án đƣợc thực hiện từ 2003-

2008, sau đó vào giai đoạn tự duy trì với hợp phần tiết kiệm và tín dụng làm 
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trung tâm, trong đó hình thành quỹ cho vay quay vòng với yêu cầu phụ nữ 

tham gia (thông qua nhóm phụ nữ) phải tiết kiệm và trả gốc và lãi thƣờng 

xuyên. Ban đầu, dự án gặp khó khăn, không nhận đƣợc sự ủng hộ của chính 

quyền địa phƣơng do lãi suất cho vay cao hơn lãi suất ngân hàng. 

Kết quả và tác động dự án là tổng dƣ nợ của dự án đã lên tới 1,8 tỷ 

đồng vào năm 2013, tăng 80% so với số vốn cấp ban đầu của dự án (khoảng 1 

tỷ đồng). 983 phụ nữ và gia đình họ đã thoát nghèo thông qua quỹ cho vay 

quay vòng và 645 trẻ em suy dinh dƣỡng đã thoát khỏi tình trạng suy dinh 

dƣỡng. Trong tổng số 10 xã tham gia dự án, dự án thành công tại 9 xã (90%). 

Nhƣ vậy, rõ ràng dự án đã góp phần giảm nghèo tại địa phƣơng nơi dự án 

đƣợc triển khai. Đồng thời, mô hình tiết kiệm và tín dụng cũng đã giúp duy trì 

bền vừng các hợp phần khác nhƣ dinh dƣỡng trẻ em và an ninh thực phẩm hộ 

gia đình; giúp thay đổi nhận thức của ngƣời dân về giảm nghèo, dinh dƣỡng 

trẻ em và dinh dƣỡng hộ gia đình; giúp tăng cƣờng năng lực cho phụ nữ và 

Hội Phụ nữ, tăng cƣờng sự tham gia của ngƣời hƣởng lợi trực tiếp vào các 

hoạt động dự án. 

Dự án “Quỹ Phát triển xã Cao Thượng”, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn: 

Dự án “Quỹ phát triển xã Cao Thƣợng”, do tổ chức phi chính phủ Thụy 

Sĩ Helvetas triển khai từ 2003-2006 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục 

5.3), là một dự án phát triển cộng đồng quy mô nhỏ. Mục đích của dự án là 

cung cấp một quỹ đầu tƣ cho xã, do chính quyền xã quản lý, đƣợc điều hành 

theo phƣơng pháp có sự tham gia của ngƣời dân. Các hoạt động của dự án 

gồm khuyến nông (tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thú y, cung cấp 

dụng cụ thú y, cấp tín dụng cho dịch vụ thú y) và hỗ trợ xây dựng một số hạ 

tầng quy mô nhỏ (nhƣ thủy lợi nhỏ, các hệ thống cung cấp nƣớc sạch, bể chứa 

nƣớc sạch, cầu treo…). 

Sau 3 năm triển khai dự án, với các hoạt động khuyến nông và thủy lợi, 

năng suất cây trồng (cây ngô) đã tăng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 
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28% xuống còn 4%, nhiều hộ gia đình đƣợc tiếp cận với nƣớc sạch (17% 

ngƣời dân trong xã đƣợc dùng nƣớc sạch từ dự án so với 27% từ Chƣơng 

trình 135 của Chính phủ). Đời sống của ngƣời dân đã đƣợc cải thiện và năng 

lực của chính quyền cấp xã cũng đƣợc tăng cƣờng. 

Dự án “Phát triển thị trƣờng nông thôn – Tăng cƣờng vệ sinh và 

chuỗi giá trị lúa và lợn vì sức khỏe môi trƣờng và an ninh lƣơng thực ở 

Việt Nam”: 

Dự án án “Phát triển thị trƣờng nông thôn – Tăng cƣờng vệ sinh và 

chuỗi giá trị lúa và lợn vì sức khỏe môi trƣờng và an ninh lƣơng thực ở Việt 

Nam” do tổ chức phi chính phủ CODESPA (Tây-ban-nha) triển khai tại hai 

tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014 (Phụ 

lục 5.4). Với tổng ngân sách dự án là 1,3 triệu Ơ-rô, mục đích của dự án là 

đóng góp cho giảm nghèo và cải thiện môi trƣờng thông qua việc áp dụng 

cách tiếp cận thị trƣờng trong một số lĩnh vực có tác động đến nhiều ngƣời 

dân, trong đó có ngƣời nghèo và cận nghèo, bao gồm chuỗi giá trị chăn nuôi 

lợn, cải thiện sức khỏe thông qua tăng cƣờng vệ sinh và thâm canh lúa bằng 

kỹ thuận bón phân cải tiến [113]. 

Sau 3 năm triển khai, dự án đã mang lại những lợi ích đƣợc xác định là 

“có thể thấy đƣợc”. Thu nhập của ngƣời dân trong vùng dự án tăng lên thông 

qua tăng năng suất lúa và sức khỏe đƣợc cải thiện; hàng trăm nghìn hộ nông 

dân đã áp dụng phƣơng pháp bón phân mới tại 40% tổng diện tích lúa trong 

khu vực mục tiêu của dự án, giúp tăng năng suất lúa 30%; 500.000 ngƣời đã 

đảm bảo an ninh lƣơng thực, trong đó 350.000 ngƣời là đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

 Qua điển cứu một số dự án nêu trên, có thể nhận định nhƣ sau: 

Một là, các dự án do các TCPCPNN tài trợ, triển khai tại Việt Nam, tuy 

có quy mô không lớn, nhƣng đều gắn với cơ sở, phù hợp với nhu cầu thực tế 



105 
 

của từng địa phƣơng, khuyến khích sự tham gia của chính quyền và ngƣời dân 

trong quá trình triển khai. 

Hai là, các dự án do các TCPCPNN tài trợ cơ bản phù hợp, mang tính 

bổ sung cho các chƣơng trình quốc gia (nhƣ chƣơng trình mục tiêu xóa đói-

giảm nghèo); quá trình thực hiện đƣợc lồng ghép với các đầu tƣ của chính phủ 

và của địa phƣơng. 

Ba là, tác động về mặt tăng thu nhập, giảm nghèo đƣợc thấy rõ trong 

một số trƣờng hợp dự án, do áp dụng kỹ thuật mới, lồng ghép nhiều nội dung 

thiết thực với cộng đồng địa phƣơng, áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị 

trƣờng (cả trong ba trƣờng hợp dự án là tín dụng vi mô, canh tác cây mây và 

ứng dụng kỹ thuật mới trong bón phân cho cây lúa). 

3.2.3. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài góp 

phần thúc đẩy công bằng và tiến bộ x  hội 

Nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam trong những năm 

qua đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, có tác động quan trọng về mặt 

xã hội nói chung, trong y tế, giáo dục-đào tạo và giải quyết các vấn đề xã hội 

nói riêng. Tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN cho các lĩnh vực xã hội này 

trong giai đoạn 2001-2017 lên tới trên 2,67 tỷ đô-la Mỹ, chiếm 67,37% tổng 

giá trị nguồn viện trợ của các TCPCPNN. Đây là một nguồn lực quan trọng, 

mang tính bổ sung cho các nỗ lực của Việt Nam. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển y tế 

Nhƣ đã nêu, trong lĩnh vực y tế, viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài tập 

trung vào các nội dung nhƣ đào tạo cán bộ y tế, xây dựng và nâng cấp các cơ 

sở y tế (nhất là ở tuyến xã và các bệnh viện chuyên ngành tuyến trung ƣơng 

và tuyến tỉnh), cung cấp trang thiết bị y tế, hỗ trợ thực hiện các chƣơng trình 

quốc gia nhƣ phòng chống sốt rét, lao và bệnh phổi, HIV/AIDS, các bệnh về 

mắt… Trung tâm Dữ liệu phi chính phủ nƣớc ngoài [89] phân chia các hoạt 

động trong lĩnh vực y tế gồm chăm sóc y tế cho nạn nhân chất độc Da cam, 
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chăm sóc y tế cho ngƣời khuyết tật, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc mắt, 

HIV/AIDS, dinh dƣỡng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, giáo dục và đào tạo về y tế, nƣớc sạch và vệ sinh. 

Theo tổng kết của các TCPCPNN tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về hợp 

tác giữa Việt Nam với các TCPCPNN, viện trợ của các TCPCPNN có thể 

đƣợc tổng hợp thành 4 nhóm nhƣ sau [5]: 

1. Đào tạo trong y tế: Đào tào trƣớc khi hành nghề (cải tiến phƣơng 

pháp dạy và học; xây dựng chƣơng trình đào tạo và cơ sở thực hành; cấp học 

bổng đào tạo sau đại học…); đào tạo, bồi dƣỡng khi hành nghề (tập huấn, đào 

tạo lại; hội thảo, tham quan học tập). 

2. Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế: Xây dựng mới và nâng cấp 

các cơ sở y tế, cung cấp trang thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ y tế, chuyển giao 

công nghệ, kỹ thuật mới. 

3. Hỗ trợ các chƣơng trình y tế quốc gia: Sốt rét, lao, HIV/AIDS, nƣớc 

sạch và vệ sinh môi trƣờng, phục hồi chức năng cho ngƣời khuyết tật, y tế dự 

phòng và giáo dục sức khỏe, sức khỏe tâm thần, các bệnh không truyền nhiễm. 

4. Dân số và kế hoạch hóa gia đình: Thông tin, giáo dục, truyền thông 

về dân số; truyền thông thay đổi hành vi; cung cấp các dịch vụ và biện pháp 

tránh thai; chăm sóc sức khỏe sinh sản; chuyển giao công nghệ… 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nƣớc 

ngoài cho lĩnh vực y tế đạt trên 1,3 tỷ đô-la Mỹ, chiếm gần 34% tổng giá trị 

viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài, cao nhất trong các lĩnh vực tiếp nhận viện 

trợ phi chính phủ nƣớc ngoài. So sánh với chi ngân sách Trung ƣơng cho 

chƣơng trình mục tiêu y tế, dân số giai đoạn 2006-2010, có thể thấy vốn viện 

trợ của các TCPCPNN cho lĩnh vực này cao hơn khá nhiều, cao gần gấp hai 

lần năm 2006 (gần 69 triệu đô-la Mỹ so với xấp xỉ 36 triệu đô-la Mỹ) và trên 

2,5 lần năm 2010 (Bảng 3.10). 
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Bảng 3.10. So sánh chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình 

 mục tiêu y tế, dân số với vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ  

nƣớc ngoài  2006-2017 

Năm 

Chi NSTW cho chƣơng 

trình mục tiêu y tế,  

dân số 

(Triệu USD) 

Viện trợ PCPNN 

cho y tế 

(Triệu USD) 

Tỷ lệ viện trợ 

PCPNN/chi 

NSTW 

(%) 

2006 35.77 68.84 192.45 

2007 41.05 108.17 263.51 

2008 37.18 100.41 270.06 

2009 39.75 101.06 254.24 

2010 40.16 102.81 256.00 

2011        -   100.11 -  

2012        -   96.08 -  

2013        -   101.62 -  

2014 -        100.74  - 

2015 -        123.74  - 

2016 -        102.74  - 

2017 -           91.26  - 

Nguồn: [3; 129]. 

Về tác động của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN trong y tế, báo 

cáo tổng quan về y tế tại Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam 

với các TCPCPNN tổng kết [5]: 

- Về mặt kỹ thuật, các dự án viện trợ của các TCPCPNN đã giúp thiết 

kế, ứng dụng và nhân rộng một số phƣơng pháp, cách tiếp cận, công nghệ mới 

và phù hợp với thông lệ quốc tế.  

- Về việc cung cấp dịch vụ y tế, viện trợ của các TCPCPNN cũng đã 

góp phần cung cấp dịch vụ y tế cho các đối tƣợng có nhu cầu, nhất là các khu 
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tập chung đông dân cƣ, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị y tế, đồng thời 

cung cấp trực tiếp một phần dịch vụ y tế, tham gia thực hiện các chƣơng trình 

y tế quốc gia. 

- Viện trợ của các TCPCPNN cũng hỗ trợ nâng cao năng lực của đội 

ngũ cán bộ y tế, bao gồm cả năng lực chuyên môn và quản lý. 

- Đồng thời, viện trợ của các TCPCPNN cũng giúp tăng cƣờng hệ 

thống đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe thông qua hỗ trợ thể chế hóa 

các phƣơng pháp tiếp cận mới, xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan 

đến y tế (nhƣ Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Khám chữa bệnh, Luật 

phòng chống thuốc lá…). 

Để minh họa tác động của viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực y 

tế, có thể điển cứu một số trƣờng hợp TCPCPNN và dự án trong lĩnh vực y tế. 

Viện trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies trong lĩnh vực y tế: 

Atlantic Philanthropies (AP), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở đăng 

ký tại Bermuda (Anh), bắt đầu hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển tại 

Việt Nam năm 1999 (Phụ lục 5.6). Từ 1999-2013, với mục đích nâng cao chất 

lƣợng cuộc sống và công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, AP đã 

tài trợ tổng cộng 129 dự án trong lĩnh vực y tế với tổng giá trị viện trợ giải 

ngân là 259 triệu đô-la Mỹ, tập trung hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu, đào 

tạo kỹ năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bác sĩ, y sĩ, nữ hộ sinh, cán bộ y 

tế cộng đồng; hỗ trợ các chiến dịch về chính sách và thay đổi hành vi trong 

kiểm soát thuốc lá và phòng ngừa thƣơng vong; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật 

chất, đào tạo cán bộ y tế cho một số bệnh viện đa khoa và chuyên ngành tuyến 

tỉnh và tuyến Trung ƣơng. 

Các dự án do AP tài trợ trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam đã có những tác 

động tích cực và cụ thể nhƣ đào tạo nhiều bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
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phát triển nghề công tác xã hội và mạng lƣới chăm sóc sức khỏe tâm thần; xây 

dựng các bộ tiêu chuẩn đào tạo y tá và đƣợc Bộ Y tế phê duyệt; xây dựng 

chƣơng trình đào tạo và thí điểm dịch vụ chăm sóc tại gia đình. Trên 9 triệu 

ngƣời dân đã có dịch vụ y tế chất lƣợng thông qua 800 trạm y tế do AP tài trợ 

xây dựng mới hoặc nâng cấp; các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Huế đã có thể 

ghép tim mà không cần trợ giúp của chuyên gia nƣớc ngoài; thúc đẩy xây 

dựng quy định pháp luật bắt buộc đội mũ xe máy, giúp giảm 12% tỷ lệ tử 

vong và 24% tỷ lệ bị thƣơng do tai nạn giao thông ngay trong năm đầu tiên. 

Dự án “Nâng cao kiến thức và xây dựng năng lực về chăm sóc sức 

khỏe cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Bắc Cạn”: 

Dự án “Nâng cao kiến thức và xây dựng năng lực về chăm sóc sức khỏe 

cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Bắc Cạn” do tổ chức APHEDA (Ôxtrâylia) triển khai 

tại 6 xã của 2 huyện vùng cao khó khăn là Ngân Sơn và Chợ Đồn thuộc tỉnh 

Bắc Cạn, thời gian từ 2001-2005. Đối tác của dự án là Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Bắc Cạn. Trƣớc khi dự án đƣợc triển khai, tỷ lệ suy dinh dƣỡng trong trẻ 

em độ tuổi dƣới 5 trong các xã vùng dự án là 42% (Phụ lục 5.7). 

Sau 4 năm thực hiện, toàn bộ các mục tiêu của dự án đều đã vƣợt 

mức đề ra. Tỷ lệ suy sinh dƣỡng trong trẻ em độ tuổi dƣới 5 giảm từ 42% 

xuống còn 27,9% (mục tiêu đề ra là 33%), số trẻ đƣợc cân và theo dõi sức 

khỏe là 1.211 (mục tiêu là 988); tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa đã 

giảm đáng kể, từ 41,3% năm 2000 xuống 25,5% năm 2005 (mục tiêu là 

33%), số lƣợng phụ nữ đƣợc khám thai và giáo dục sức khỏe là 2.825 

ngƣời (mục tiêu là 2.762 ngƣời) [39]; các bà mẹ đã có thay đổi tích cực 

trong hành vi chăm sóc sức khỏe cho bả mẹ và trẻ em. Ngoài ra, tập huấn 

về giới của dự án cũng đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng nam 

nữ, nâng cao vai trò của ngƣời phụ nữ trong gia đình và cộng đồng; Hội 
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Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đƣợc tăng cƣờng về năng lực, đã đổi mới hình 

thức và chất lƣợng hoạt động…. 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong giải quyết các vấn đề xã hội 

 Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội 

bao gồm hỗ trợ trực tiếp giải quyết các vấn đề mang tính bảo trợ xã hội nhƣ 

chăm sóc các nhóm đối tƣợng xã hội (ngƣời khuyết tật, ngƣời cao tuổi, phụ 

nữ và trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin…), hỗ 

trợ xây dựng chính sách liên quan đến các nhóm đối tƣợng xã hội.  

Theo Ủy ban Công tác về các TCPCPNN [45], hoạt động của các 

TCPCPNN trong lĩnh vực xã hội gồm: 

- Bảo trợ trẻ em (ƣu tiên đối tƣợng đặc biệt nhƣ lạm dụng trẻ em, hôn 

nhân trẻ em). 

- Giảm thiểu tai nạn giao thông (nâng cao nhận thức, ngăn ngừa và 

giảm thiểu tai nạn giao thông). 

- Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là ở các vùng biên giới. 

- Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thƣơng (ngƣời nhiễm HIV/AIDS, ngƣời 

khuyết tật…). 

- Hỗ trợ nạn nhân chất độc Da cam/đi-ô-xin. 

- Xây dựng nhà cho ngƣời nghèo và ngƣời có hoàn cảnh khó khăn…. 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội đạt xấp xỉ 795 triệu đô-la Mỹ, 

chiếm khoảng 20% tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN, đứng thứ hai về 

giá trị trong các lĩnh vực tiếp nhận viện trợ của các TCPCPNN. 

Các dự án trong lĩnh vực xã hội do các TCPCPNN tài trợ đƣợc triển 

khai qua nhiều đối tác Việt Nam khác nhau, trong đó có Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội, chính quyền các địa phƣơng, các tổ chức xã hội ở 

Trung ƣơng và địa phƣơng.  
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Bảng 3.11. So sánh vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong lĩnh vực x  hội với chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia về các vấn đề x  hội 2006-2017 

Năm 

Chi NSTW cho 

chƣơng trình mục 
tiêu quốc gia x  hội 

(Triệu USD) 

Viện trợ PCPNN cho 
giải quyết các vấn đề 

x  hội 
(Triệu USD) 

Tỷ lệ viện trợ 
PCPNN/chi NSNN 

(%) 

2006 56.9 57.35 100.79 

2007 62.82 42.12 67.05 

2008 70.74 51.56 72.89 

2009 81.17 48.52 59.78 

2010 89.71 47.91 53.41 

2011 - 73.80 - 

2012 - 55.50 - 

2013 - 68.10 - 

2014 - 58.30 - 

2015 - 47.03 - 

2016 - 56.53 - 

2017 - 44.41 - 

Nguồn: [3]. 

So sánh vốn viện trợ của các TCPCPNN với chi ngân sách Trung ƣơng 

cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia về các vấn đề xã hội giai đoạn 2006-2017 

(Bảng 3.11), có thể thấy: 

Năm 2006, vốn viện trợ của các TCPCPNN đạt trên 57 triệu đô-la Mỹ, 

cao hơn so với chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

về các vấn đề xã hội (56,9 triệu đô-la Mỹ). 

Từ 2007-2010, vốn viện trợ của các TCPCPNN giảm về giá trị, song 

vẫn bằng một tỷ lệ đáng kể (thấp nhất là năm 2010, bằng 53,41%; năm 2007 

bằng trên 67%; năm 2008 bằng gần 73% và năm 2009 bằng khoảng 60%) so 
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với chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia về các vấn 

đề xã hội. 

Dự án Thiết lập đƣờng dây tƣ vấn và hỗ trợ trẻ em 1800-1567: 

Đây là một dự án hợp tác giữa Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội và tổ 

chức Plan International, một tổ chức phi chính phủ mang tính quốc tế, có trụ sở 

tại Anh. Dự án này hỗ trợ thiết lập đƣờng dây tƣ vấn và hỗ trợ trẻ em 1900-1567 

(Phụ lục 5.8). Từ khi đi vào hoạt động, đƣờng dây tƣ vấn miễn phí này đã trở 

thành một ngƣời bạn của trẻ em, đã tiếp nhận 1,5 triệu cuộc gọi, trong đó 17% 

cuộc gọi đƣợc tƣ vấn, kết nối can thiệp. Ngoài ra, một số TCPCPNN, trong đó 

có Plan International, Save the Children, ChildFund, World Vision 

International…, đã hợp tác và hỗ trợ Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội trong 

việc xây dựng chƣơng trình quốc gia bảo vệ trẻ em [22]. 

Dự án thúc đẩy an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh: 

Dự án thúc đẩy an toàn giao thông đƣờng bộ do Handicap International 

Bỉ tài trợ tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong số hàng trăm dự án do các 

TCPCPNN tài trợ trong lĩnh vực an toàn giao thông (Phụ lục 5.9). Dự án có 

nội dung là cải thiện an toàn giao thông tại quận Bình Tân thông qua chuyển 

giao kỹ thuật cho Ban An toàn giao thông, tổ chức các chiến dịch tuyên 

truyền về trƣờng học an toàn, nâng cao nhận thức cho lái xe, hỗ trợ nạn nhân 

và kiểm soát các điểm đen; tổ chức chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao 

thông đƣờng bộ trên phạm vi toàn thành phố; vận động chính sách an toàn 

đƣờng bộ cho ngƣời khuyết tật ở cấp quốc gia. 

Sau một thời gian triển khai, dự án đã góp phần giảm 22,3% tai nạn 

giao thông đƣờng bộ ở quận Bình Tân, năng lực về an toàn giao thông ở cấp 

quận và cấp thành phố đã đƣợc tăng cƣờng. 

Theo đánh giá của Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về hợp tác giữa Việt Nam 

và các TCPCPNN, sự hợp tác và giúp đỡ của các TCPCPNN trong lĩnh vực 

xã hội đã có những tác động tích cực. Năng lực của cán bộ làm công tác xã 
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hội từ Trung ƣơng tới địa phƣơng đã đƣợc tăng cƣờng, cung cấp các dịch vụ 

xã hội dễ tiếp cận cho các đối tƣợng có hoàn cảnh đặc biệt, năng lực của 

chính các nhóm đối tƣợng có hoàn cảnh đặc biệt cũng đã đƣợc nâng lên, 

nhiều mô hình công tác xã hội đã đƣợc giới thiệu, thử nghiệm và nhân rộng 

(nhƣ mô hình đƣờng dây nóng cho trẻ em, câu lạc bộ trẻ em, trung tâm trợ 

giúp pháp lý cho công nhân các khu công nghiệp…). 

- Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển giáo dục-đào tạo 

Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giáo dục hỗ trợ các nội 

dung nhƣ đào tạo giáo viên, hỗ trợ xây dựng chƣơng trình giảng dạy, xây 

dựng cơ sở vật chất giáo dục (xây dựng trƣờng họp, thƣ viện, thƣ viện điện tử, 

cung cấp trang thiết bị giáo dục), trao đổi giáo dục, cấp học bổng cho học 

sinh, sinh viên, hỗ trợ đào tạo (nhƣ tin học, ngoại ngữ)…. 

Bảng 3.12: Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục (thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

STT Nội dung 
Tỷ lệ viện 
trợ (%) 

1 Xây dựng hạ tầng và cơ sở vật chất 49,0 

2 Nâng cao năng lực, phát triển chƣơng trình đào tạo 30,0 

3 Hỗ trợ học sinh, sinh viên thiệt thòi, ngƣời khuyết tật 12,0 

4 Nghiên cứu ứng dụng 9,0 

Nguồn: [3]. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, viện trợ của các TCPCPNN cho lĩnh vực 

giáo dục – đào tạo tập trung vào 4 nội dung là xây dựng hạ tầng và cơ sở vật 

chất (49%), nâng cao năng lực, phát triển chƣơng trình đào tạo (30%); hỗ trợ 

học sinh, sinh viên thiệt thòi, ngƣời khuyết tật (12%), và các dự án nghiên cứu 

ứng dụng (9%, xem Bảng 3.12). Về phƣơng thức, các TCPCPNN hợp tác trực 

tiếp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và trực tiếp với các địa phƣơng hoặc thông 

qua các cơ quan Trung ƣơng khác. Riêng nguồn trực tiếp qua Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo, trong 10 năm (2003-2013), các TCPCPNN tài trợ cho các đơn vị 

thuộc Bộ này 50 dự án với tổng giá trị khoảng 3,6-4 triệu đô-la Mỹ. Ngoài ra, 

một số TCPCPNN hỗ trợ thông qua cung cấp tình nguyện viên và tài liệu 

giảng dạy . 

Trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN 

cho lĩnh vực giáo dục (qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan Trung 

ƣơng và trực tiếp tới các địa phƣơng) đạt trên 532 triệu đô-la Mỹ, chiếm 

13,42% tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN, đứng thứ tƣ về giá trị viện 

trợ trong tất cả các lĩnh vực tiếp nhận viện trợ của các TCPCPNN. 

Bảng 3.13. So sánh vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục với chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng 

trình mục tiêu quốc gia về giáo dục-đào tạo 2006-2017 

Năm 

Chi NSTW cho chƣơng 
trình mục tiêu giáo dục-

đào tạo 

(Triệu USD) 

Viện trợ PCPNN 
cho giáo dục-đào tạo 

(Triệu USD) 

Tỷ lệ viện trợ 
PCPNN/chi 

NSTW (%) 

2006 185.71 43.36 23.35 

2007 210.23 42.17 20.06 

2008 210.41 35.79 17.01 

2009 223.93 38.15 17.04 

2010 229.49 37.74 16.45 

2011 - 23.39 - 

2012 - 28.51 - 

2013 - 24.42 - 

2014 - 27.93 - 

2015 - 24.32 - 

2016 - 35.88 - 

2017 - 36.20 - 

Nguồn: [3; 129]. 
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So sánh vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giáo dục với 
chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia về giáo dục-

đào tạo 2006-2017 (Bảng 3.13), cho thấy: 
Vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực giáo dục bằng từ 

khoảng 16%-23% so với chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục 
tiêu quốc gia về giáo dục-đào tạo 2006-2010. 

Đánh giá về tác động, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các dự án viện 
trợ của các TCPCPNN đã góp phần giúp cải thiện điều kiện học tập và cơ sở 
vật chất giáo dục, nâng cao trình độ cho giảng viên, giáo viên, tăng cƣờng khả 
năng tiếp cận giáo dục và tri thức từ nhiều đối tƣợng, đóng góp quan trọng đối 
với ngành giáo dục [3]. 

Chƣơng trình hỗ trợ giáo dục do VVOB tài trợ: 
Điển cứu Chƣơng trình hỗ trợ giáo dục do VVOB (một tổ chức phi 

chính phủ Bỉ) tài trợ trong giai đoạn 2008-2013 tại 5 tỉnh miền Bắc và miền 
Trung, trong đó có Quảng Nam. Mục đích chung của chƣơng trình là nâng 
cao chất lƣợng giáo dục trung học cơ sở thông qua việc hỗ trợ quá trình thay 
đổi hƣớng tới dạy và học tích cực ở cấp trung học cơ sở (Phụ lục 5.10). 

Tại Quảng Nam, với 3 hợp phần chính là quản lý giáo dục, đào tạo giáo 
viên và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng. Tác động của chƣơng trình đƣợc 
đánh giá với từng cơ quan đối tác, sự thay đổi về phƣơng pháp và cách tiếp cận 
trong dạy và học, tác động đến nhóm đối tƣợng cuối cùng là học sinh trung học cơ 
sở. Riêng về hợp phần quản lý giáo dục hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo, 
chƣơng trình đã hỗ trợ cơ quan này xây dựng tầm nhìn của giáo dục Quảng Nam 
và trên cơ sở đó, nhiều thay đổi tích cực đã đƣợc ghi nhận. 

3.2.4. Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài góp 

phần bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí 
hậu, phát triển bền vững 

Viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực môi trƣờng đƣợc thực hiện 
thông qua các dự án nhƣ bảo vệ môi trƣờng (tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng 
sống và môi trƣờng thiên nhiên, giảm khí thải nhà kính, trồng rừng, trồng 
rừng ngập mặn, phát triển kinh tế-xã hội vùng đệm, bảo tồn các khu dự trữ 
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sinh quyển…), bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (khai thác bền vững tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ nguồn lực thiên nhiên), bảo tồn động vật hoang dã (khảo 
sát, bảo vệ các loài động vật hoang dã thông qua tuyên truyền, giáo dục nhận 
thức, tăng cƣờng năng lực các lực lƣợng bảo vệ môi trƣờng), ứng phó với 
biến đổi khí hậu và phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai (Hộp 3.1). 

Hộp 3.1: Ví dụ các nội dung dự án trong lĩnh vực môi trƣờng 

Bảo vệ môi trường: 
- Trồng rừng, trồng rừng ngập mặn 

- Quản lý và khai thác rừng bền vững, quản lý rừng dựa vào cộng đồng 

- Bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển, rừng nguyên sinh 

- Phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm 

- Xây dựng chính sách về bảo vệ môi trƣờng 

- Truyền thông, nâng cao nhận thức về môi trƣờng 

Bảo vệ động vật hoang dã: 
- Khảo sát, điều tra các loài động vật hoang dã quý hiếm. 
- Bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm (xây dựng các trung tâm 

cứu hộ, trung tâm bảo tồn). 
- Truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo tồn các loài động vật hoang dã 

- Hỗ trợ xây dựng chính sách về bảo tồn các loài động vật hoang dã 

Ứng phó với biến đổi khí hậu: 
- Nghiên cứu về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu 

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Ứng dụng các sáng kiến và công nghệ giảm phát thải nhà kính 

- Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu 

- Hỗ trợ xây dựng chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 

Phòng ngừa và ứng phó với thiên tai: 
- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng ứng phó thiên tai 
- Ứng dụng các sáng kiến và công nghệ giảm nguy cơ với thiên tai 
- Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên tai và ứng phó 

thiên tai 

- Cung cấp viện trợ khẩn cấp và tài thiết trong trƣờng hợp có thiên tai 
Nguồn: [3]. 
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Bảng 3.14. So sánh vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc 

ngoài trong lĩnh vực môi trƣờng với chi ngân sách Trung ƣơng cho 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia về môi trƣờng và trồng rừng 2006-2017 

Năm 

Chi NSTW cho 
chƣơng trình mục 

tiêu tài nguyên- môi 
trƣờng và trồng 

rừng 
(Triệu USD) 

Viện trợ PCPNN cho 
tài nguyên - môi 

trƣờng 
(Triệu USD) 

Tỷ lệ viện trợ 
PCPNN/chi NSTW 

(%) 

2006 60.21 5.99 9.95 

2007 71.53 15.79 22.07 

2008 87.19 16.05 18.41 

2009 108.32 13.49 12.45 

2010 131.62 13.35 10.14 

2011 - 19.83 - 

2012 - 36.96 - 

2013 - 31.99 - 

2014 - 36.43 - 

2015 - 31.92 - 

2016 - 28.13 - 

2017 - 31.23 - 

Nguồn: [3; 129]. 

Về qui mô, trong giai đoạn 2001-2017, tổng giá trị viện trợ của các 
TCPCPNN cho lĩnh vực môi trƣờng đạt trên 315 triệu đô-la Mỹ, chiếm xấp xỉ 
8% tổng giá trị viện trợ của các TCPCPNN. So sánh vốn viện trợ của các 
TCPCPNN trong lĩnh vực môi trƣờng với chi ngân sách Trung ƣơng cho 

chƣơng trình mục tiêu quốc gia về môi trƣờng và trồng rừng 2006-2010, có 

thể thấy (Bảng 3.14), vốn viện trợ của các TCPCPNN trong lĩnh vực môi 
trƣờng năm 2006 chỉ đạt 5,99 triệu đô-la Mỹ so với 60,21 triệu đô-la Mỹ chi 

ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia về môi trƣờng và 
trồng rừng (bằng xấp xỉ 10%). Năm 2007, vốn viện trợ của các TCPCPNN 

trong lĩnh vực môi trƣờng đạt 15,79 triệu đô-la Mỹ so với 71,52 triệu đô-la 
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Mỹ chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia về môi 
trƣờng và trồng rừng (bằng trên 22%). Năm 2010, vốn viện trợ của các 
TCPCPNN trong lĩnh vực môi trƣờng đạt 13,35 triệu đô-la Mỹ so với 131,62 
triệu đô-la Mỹ chi ngân sách Trung ƣơng cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia 
về môi trƣờng và trồng rừng (bằng trên 10%) [3]. 

Nhìn chung, trong lĩnh vực này, vốn viện trợ của các TCPCPNN 

thƣờng bằng trên 10% so với chi ngân sách nhà nƣớc cho chƣơng trình mục 
tiêu quốc gia. Đây cũng là một tỷ trọng đáng kể. 

Về đóng góp cụ thể của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN trong 

lĩnh vực môi trƣờng, Nhóm Làm việc về biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai 
cho rằng các dự án do các TCPCPNN tài trợ đã [8]: 

- Giới thiệu, thử nghiệm và ứng dụng nhân rộng các phƣơng pháp tiếp 
cận mới và mang tính chiến lƣợc (nhƣ phát triển có sự tham gia và tổng hợp, 
phát triển dựa trên quyền, nâng cao năng lực và định hƣớng kết quả…). 

- Hỗ trợ các cơ quan đối tác, nhất là ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực tổ 
chức trong thiết kế và triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và 
giảm rủi ro thiên tai. 

- Giới thiệu các kỹ thuật mới và hỗ trợ tài chính cho việc lập kết hoạch, 
triển khai, giám sát, đánh giá các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm rủi 
ro thiên tai và bảo vệ môi trƣờng. 

- Hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chƣơng trình quốc gia ứng phó 
với biến đổi khí hậu và giảm rủi ro thiên tai. 
 Để minh họa tác động của nguồn viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài về 
môi trƣờng, phần tiếp theo điển cứu 3 trƣờng hợp dự án. 

Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển:  

Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng 
lƣỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch và Hội Chữ thập đỏ 
tài trợ, triển khai tại một số tỉnh ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam 
từ 1994-2010. Các tỉnh hƣởng thụ gồm Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, 
Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh (Phụ lục 5.11). Tổng giá trị 4 giai 
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đoạn của dự án là 8.885.000 đô-la Mỹ. Sau khi đƣợc triển khai, dự án đã 
mang lại những kết quả quan trọng: 

- Tổng số ngƣời hƣởng lợi của dự án: 350.000 ngƣời. 
- Diện tích rừng ngập mặn đƣợc trồng: 8.961 ha. 
- Ƣớc tính chiều dài đê biển đƣợc rừng trồng bảo vệ: 100 km. 
- Số xã có dự án trồng rừng ngập mặn: 100 xã. 
Bảng 3.15: Ƣớc tính lợi ích và chi phí tại một số x  1994-2025 

Xã 
Huyện 
Tỉnh 

Đại Hợp 
Kiến 
Thụy 
Hải 

Phòng 

Thái Đô 
Thái Thụy 
Thái Bình 

Nam 
Thịnh 

Tiền Hải 
Thái Bình 

Giao An 
Giao Thủy 
Nam Định 

Diễn Bích 
Diễn 
Châu 

Nghệ An 

Dân số 10.955 6.087 7.240 10.496 10.521 

Chiều dài ven biển (km) 3,9 5,5 5,9 3,2 3,5 

Chiều dài đê biển (km) 4,0 7,5 5,9 3,2 3,5 

Thời gian trồng rừng 1998-2005 1994-2005 1997-2005 1997-2005 1998-2005 

Diện tích trồng (ha) 835 1,010 1,287 2,403 145 

Diện tích cây sống 450 900 380 678 100 

Chi phí trồng rừng 425.866 858.373 362.424 646.641 95.374 

Lợi ích bảo vệ (USD) 676.868(c) 15.330.243 n/a (d) 37.818.545 n/a (e) 

Lợi ích kinh tế trực tiếp 
(USD) 

628.094 672.436 4.799.476 6.748.533 344.931 

Lợi ích sinh thái (USD) 10.989.000 32.730.828 12.307.055 23.308.814 3.437.879 

Tổng lợi ích (USD) 12.293.962 48.733.507 17.106.531 68.375.892 3.782.810 

Tỷ lệ lợi ích/chi phí 1 (a) 3,06 18,64 13,24 68,92 3,61 

Tỷ lệ lợi ích/chi phí 1 (b) 28,86 56,77 47,20 104,96 39,66 

Ghi chú: (a) Không bao gồm lợi ích sinh thái; (b) Bao gồm lợi ích sinh thái; (c) Lợi ích bảo 

vệ chỉ tính mức độ giảm ảnh hƣớng đối với đê biển; (d) Có phát hiện lợi ích bảo vệ đê biển 

nhƣng không chỉ do tác động của dự án; (e) Có phát hiện lợi ích bảo vệ đê biển nhƣng 

không lƣợng hóa đƣợc. 

Nguồn: [91, tr.8]. 

Về tác động kinh tế và môi trƣờng, nghiên cứu của Hiệp hội Chữ thập đỏ 

và Trăng lƣỡi liềm đỏ quốc tế tại 5 xã trong tổng số 100 xã tham gia dự án cho 
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thấy, lợi ích trực tiếp về kinh tế và sinh thái đều rất lớn [91]. Cụ thể, tính từ khi 

trồng đến năm 2025, lợi ích về kinh tế tại xã thấp nhất là 3 lần so với chi phí, 

cao nhất đạt xấp xỉ 69 lần. Nếu cộng cả lợi ích trực tiếp về kinh tế và lợi ích về 

sinh thái, thì tỷ lệ lợi ích so với chi phí ở xã thấp nhất là xấp xỉ 29 lần, cao nhất 

xấp xỉ 105 lần (Bảng 3.15). Nhƣ vậy, có thể thấy, lợi ích kinh tế, bảo vệ đê điều 

và lợi ích về sinh thái của dự án trồng rừng ngập mặn ven biển là rất lớn. Rừng 

ngập mặn đã góp phần quan trọng bảo vệ đê điều và các xã ven biển, tài sản 

của nhân dân, phòng ngừa và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, và là giải 

pháp hiệu quả trong bảo vệ các cộng đồng ven biển. Ƣớc tính, ¼ diện tích rừng 

ngập mặn ở 8 tỉnh ven biển phía Bắc là do IFRC tài trợ, triển khai [91; tr.9]. 

Dự án Quan hệ đối tác hỗ trợ mở rộng quản lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị ảnh hƣởng của Việt Nam: 

Dự án Quan hệ đối tác hỗ trợ mở rộng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 

cộng đồng tại các tỉnh dễ bị ảnh ƣởng của Việt Nam do 3 tổ chức đồng triển 

khai là Cứu trợ Nhi đồng, Plan International và Care International, trong đó 

Care là tổ chức điều phối. Dự án đƣợc thực hiện trong 2 năm (2012-2013) tại 

6 tỉnh, với nội dung phù hợp với Chƣơng trình Quốc gia quán lý rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng (QLTTCĐ) là nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ 

chức các mô hình QLTTCĐ cho các cấp, các ngành và nhất là chính quyền 

địa phƣơng và ngƣời dân (Phụ lục 5.12). 

Theo một đánh giá độc lập, dự án đã có 71.767 ngƣời hƣởng lợi, đạt 

92,4% mục tiêu, đồng thời mang lại những kết quả và tác động cụ thể: 

- Dự án đã hỗ trợ 6 tỉnh hoàn thành việc xây dựng khung pháp lý, cơ 

cấu và năng lực cán bộ để thực hiện Chƣơng trình QLTTCĐ quốc gia; thiết 

lập 18 nhóm hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn cho 187 thành viên của các nhóm hỗ trợ 

kỹ thuật về giám sát và đánh giá, đánh giá tính tốn thƣơng và năng lực, đào 

tạo và phân phát tài liệu, tập huấn về lồng ghép giảm rủi ro thiên tai vào kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội. 
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- Các cộng đồng dễ bị ảnh hƣởng bởi thiên tai đã đƣợc tăng cƣờng kiến 

thức và kỹ năng về ứng phó với thiên tai; dự án đã xây dựng tài liệu truyền 

thông về QLTTCĐ, tập huấn cho 288 cán bộ cấp xã; các hoạt động truyền 

thông đã có sự tham gia của gần 60.000 ngƣời; 74% số ngƣời đƣợc phỏng vấn 

nắm đƣợc những thông tin chính về giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

- Dự án đã nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở ở 

các xã dự án, lồng ghép nội dung giảm thiểu rủi ro thiên tai trong chƣơng trình 

học và ngoại khóa theo Kế hoạch Hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 384 

giáo viên nguồn đƣợc tập huấn, trong đó 80% giáo viên đã đƣợc tập huấn có đủ 

kiến thức và khả năng lồng ghép nội dung giảm thiểu rủi ro thiên tai vào các 

môn học; 24 kế hoạch trƣờng học an toàn thí điểm đã đƣợc lập với sự tham gia 

của giáo viên và học sinh; 84,1% học sinh đƣợc khảo sát có thể nhận diện đƣợc 

những thông điệp chính của công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

- Những kinh nghiệm tốt về QLTTCĐ đã đƣợc tài liệu hóa và chia sẻ 

rộng rãi trong các tỉnh tham gia dự án, tạo ảnh hƣởng tích cực cho quá trình 

thực hiện Chƣơng trình QLTTCĐ quốc gia. 

Dự án Quản lý rừng dựa vào cộng đồng vì giảm nghèo tại Lào Cai 

và Ninh Thuận do Oxfam tài trợ: 
Dự án Quản lý rừng dựa vào cộng đồng vì giảm nghèo do tổ chức 

Oxfam Anh và Oxfam Ôxtrâylia đồng tài trợ, thực hiện từ 2008-2010 tại 5 xã 

thuộc hai tỉnh Lào Cai và Ninh Thuận. Mục tiêu cụ thể của dự án là đảm bảo 

2.500 hỗ đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã dự án có thể tiếp cận công bằng 

và an toàn và kiểm soát đƣợc rừng, đất rừng và các dịch vụ sản xuất, từ đó 

góp phần đảm bảo an ninh lƣơng thực và thu nhập (Phụ lục 5.13). 

Sau khi triển khai, dự án đã mang lại những tác động tích cực, 

bao gồm:  

- Tăng cƣờng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên rừng, trong đó năng lực 

tiếp cận và quản lý rừng và đất rừng đã đƣợc nâng lên, quyền của ngƣời 

nghèo và phụ nữ trong tiếp cận đất và rừng đƣợc đảm bảo, năng lực quản lý 
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nhà nƣớc về đất đai đƣợc cải thiện, nhận thực của ngƣời dân và thói quen về 

bảo vệ rừng cũng thay đổi, nhận thức về giá trị của rừng và bảo tồn đa dạng 

sinh học cũng đƣợc nâng cao. 

- Cải thiện điều kiện kinh tế và chính sách, trong đó các kỹ năng sản 

xuất nông lâm nghiệp, các dịch vụ nông lâm nghiệp, quỹ tín dụng quay vòng 

đã giúp nâng cao đời sống của ngƣời dân vùng dự án. 

- Bình đẳng giới trong quản lý tài nguyên rừng đã đƣợc cải thiện, các 

hộ gia đình do phụ nữ làm chủ đã đƣợc đứng tên đăng ký quyền sử dụng đất, 

đất rừng. 
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI 

CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT 

NAM GIAI ĐOẠN 2001-2017 

3.3.1. Những thành tựu đã đạt được của vốn viện trợ của các tổ 
chức phi chính phủ ngước ngoài giai đoạn 2001-2017 

Kết quả thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN: 
Vốn viện trợ của các TCPCPNN giúp Việt Nam trong giai đoạn 2001-

2017 đạt giá trị tƣơng đối lớn (xấp xỉ 4 tỷ đô-la Mỹ), đƣợc triển khai ở hầu 

khắp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng của Việt Nam và trong nhiều 

lĩnh vực. Nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN với tƣ cách là một nguồn lực 

từ bên ngoài vào Việt Nam đã mang lại những tác động về kinh tế, xã hội và 

môi trƣờng và nâng cao năng lực giúp Việt Nam. Ngoài ra, là các tổ chức 

nƣớc ngoài với vai trò ngày càng tăng ở các quốc gia cũng nhƣ trên thế giới, 

thông qua hoạt động tại Việt Nam, các TCPCPNN cũng có đóng góp quan 

trọng về mặt chính trị đối ngoại. 

So sánh với ODA giải ngân từ 2006-2016, giá trị vốn viện trợ của các 

TCPCPNN ở mức đáng ghi nhận, bằng 7,53% so với tổng giá trị ODA giải 

ngân và cao hơn giá trị ODA không hoàn lại.  

Vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam có giá trị tuyệt đối với 

xu hƣớng tăng dần từ 2001-2017, song nhìn chung chiếm một tỷ trọng rất nhỏ 
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trong tổng GDP của Việt Nam và có xu hƣớng giảm dần (năm 2017 chỉ bằng 

0,15% GDP). 

So sánh với đầu tƣ cho phát triển từ ngân sách Trung ƣơng, vốn viện 

trợ của các TCPCPNN năm 2006 bằng 7,48%, năm 2010 bằng 7,72% và năm 

2017 bằng 3,53%. Tuy có xu hƣớng giảm dần về mặt tỷ trọng so với tổng đầu 

tƣ cho phát triển từ ngân sách Trung ƣơng, vốn viện trợ của các TCPCPNN 

có ý nghĩa quan trọng. 

Trong khi đó, khi so sánh với đầu tƣ cho phát triển từ ngân sách Trung 

ƣơng cho các chƣơng trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo và 135; y tế và dân 

số; môi trƣờng và trồng rừng; các vấn đề xã hội), vốn viện trợ của các 

TCPCPNN chiếm tỷ trọng khá đáng kể. 

Nhƣ vậy, so với một số nguồn lực đầu tƣ cho phát triển khác, vốn viện 

trợ của các TCPCPNN có vị trí nhất định và đã phát huy tốt vai trò bổ sung 

nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội. 

Vốn viện trợ của các TCPCPNN hỗ trợ phát triển kinh tế-x  hội và 

bảo vệ môi trƣờng: 

Xem xét theo lĩnh vực, nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN so với 

đầu tƣ cho phát triển từ ngân sách Trung ƣơng và các chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia là khá lớn, góp phần quan trọng giúp Việt Nam đạt đƣợc các mục 

tiêu phát triển. Qua so sánh về quy mô nguồn vốn và xem xét một số trƣờng 

hợp dự án điển cứu, có thể thấy rằng vốn viện trợ của các TCPCPNN đã góp 

phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo, thúc đẩy công 

bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Môi trƣờng pháp lý tƣơng đối thuận lợi cho việc thu hút vốn viện 

trợ của các TCPCPNN: 

Ở nƣớc ta, chủ trƣơng của Đảng đối với hoạt động và vốn viện trợ của 

các TCPCPNN đã đƣợc xác định rõ. Về chính sách, Chính phủ đã ban hành các 
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văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của các 

TCPCPNN, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn viện trợ của 

các TCPCPNN. Chính phủ cũng định hƣớng vốn viện trợ của các TCPCPNN 

theo các lĩnh vực và địa bàn mà Việt Nam ƣu tiên, gắn với các chiến lƣợc và kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong từng giai đoạn. 

3.3.2. Những vấn đề đặt ra và nguyên nhân liên quan đến vốn viện 

trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

3.3.2.1. Những vấn đề đặt ra liên quan đến vốn viện trợ của các tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài  

Trên cơ sở phân tích tình hình nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính 

phủ trên thế giới, ở một số quốc gia cụ thể và thực tiễn tại Việt Nam, có thể 

thấy rằng việc thu hút nguồn viện trợ của các TCPCPNN cũng nhƣ vai trò 

trong phát triển kinh tế-xã hội, môi trƣờng ở Việt Nam còn những hạn chế. 

Bảng 3.16: Viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài tại Việt Nam  

và trên thế giới năm 2011 và 2015 

Năm 
Viện trợ phi chính phủ 

trên thế giới 
(Tỷ USD) 

Viện trợ PCPNN  
tại Việt Nam 

(Tỷ USD) 

Tỷ lệ 
 (%) 

2011 32,0 0,305 0,95 

2015 55,0 (*) 0,304 0,55 

(*) Ghi chú: Bao gồm viện trợ của các TCPCP (ƣớc tính của tác giả)  

và viện trợ ODA giải ngân thông qua các TCPCP. 

Nguồn: [96;97:tr.150] 

- Một là, việc thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN chƣa phát huy hết 

tiềm năng. Tuy đã tranh thủ đƣợc một nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN 

khá lớn, nhƣng so với tổng giá trị nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN trên 

thế giới, giá trị nguồn viện trợ này vào Việt Nam còn thấp. Chẳng hạn, năm 

2011, trong tổng giá trị nguồn viện trợ phi chính phủ trên thế giới, ƣớc đạt 
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khoảng 32 tỷ đô-la Mỹ (theo thống kê của OECD, Bảng 3.15), thì viện trợ của 

các TCPCPNN tại Việt Nam tƣơng đƣơng 0,95%. Năm 2015, vốn viện trợ 

của các TCPCPNN tại Việt Nam ở mức 304 triệu đô-la Mỹ, tƣơng đƣơng với 

0,55% của tổng vốn viện trợ của các TCPCPNN (bao gồm cả ODA giải ngân 

thông qua các TCPCPNN). Ngoài ra, nếu tính giá trị viện trợ của các 

TCPCPNN theo đầu ngƣời, thì giá trị này ở Việt Nam chỉ bằng ¼ của Lào và 

bằng 1/5 của Campuchia. Nhƣ vậy, không gian để thu hút và tranh thủ vốn 

viện trợ của các TCPCPNN để hỗ trợ cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt 

Nam còn khá rộng. 

- Hai là, ngƣợc lại với xu hƣớng của những năm trƣớc đó, vốn viện trợ 

của các TCPCPNN vào Việt Nam 2 năm gần đây có xu hƣớng giảm nhẹ. Năm 

2016, giá trị giải ngân vốn viện trợ của các TCPCPNN đạt 297 triệu đô-la Mỹ 

(giảm trên 2% so với năm 2015). Năm 2017, giá trị giải ngân vốn viện trợ của 

các TCPCPNN đạt gần 280 triệu đô-la Mỹ (giảm trên 5,7% so với năm 2015, 

tƣơng đƣơng với giảm 8,2% so với các năm đạt giá trị viện trợ cao nhất là 

2011 và 2014). 

- Ba là, trong một số trƣờng hợp, hiệu quả của viện trợ của các 

TCPCPNN không cao. Nguồn viện trợ của một số TCPCPNN, nhất là các 

TCPCPNN có ngân sách nhỏ, còn dàn trải ở nhiều địa phƣơng, chi phí hành 

chính lớn. Chẳng hạn, một số TCPCPNN có ngân sách viện trợ tại Việt Nam 

chỉ ở mức dƣới 100.000 đô-la Mỹ, nhƣng triển khai tài trợ các dự án ở hàng 

chục tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng của Việt Nam. Ngân sách cho 

mỗi dự án và mỗi địa phƣơng vì thế rất nhỏ, trong khi nhân viên của tổ chức 

này phải đi lại nhiều lần để khảo sát, triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh 

giá, dẫn đến tỷ lệ chi hành chính trên giá trị viện trợ là rất cao. 

- Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát vốn viện trợ của các TCPCPNN 

của các cơ quan chức năng, của các bộ, ngành, địa phƣơng, tổ chức Việt Nam 

còn hạn chế, chƣa phát huy đƣợc hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Theo các 
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quy định hiện hành của Nhà nƣớc Việt Nam, các cơ quan chức năng, của các 

bộ, ngành, địa phƣơng, tổ chức Việt Nam có hợp tác, nhận tài trợ của các 

TCPCPNN phải thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá vốn và việc sử 

dụng vốn viện trợ của các TCPCPNN. Tuy nhiên, việc không thực hiện kiểm 

tra, giám sát, đánh giá vốn và việc sử dụng vốn viện trợ của các TCPCPNN 

cùng với việc thiếu một hệ thống hộ trợ giám sát, đánh giá dẫn tới khó xác 

định chính xác và tin cậy hiệu quả của vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

- Năm là, vốn viện trợ của các TCPCPNN chƣa đƣợc điều phối thật sự 

hợp lý. Nhƣ đã trình bày ở trên (mục 3.1.3), một số vùng và địa phƣơng 

nghèo, khó khăn nhƣng nhận đƣợc ít viện trợ của các TCPCPNN. Ví dụ, 

trong cả giai đoạn 2001-2017, vốn viện trợ của các TCPCPNN giải ngân cho 

các tỉnh Nam Trung bộ chiếm chƣa đến 10%, Tây Nam bộ trên 7% và Tây 

Nguyên chỉ chiếm 3%. Trong khi đó, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng chiếm 

gần 18%, Đông Nam bộ chiếm gần 13%. Theo địa phƣơng, trong giai đoạn 

này, có tới 19 tỉnh nhận viện trợ ở mức dƣới 0,5% tổng giá trị. Cá biệt, một số 

tỉnh nhận mức rất thấp nhƣ Bạc Liêu (0,08%), Bình Phƣớc (0,16%), Đắk 

Nông (0,2%), Hậu Giang (0,21%), Tây Ninh (0,1%). Trong khi đó, một số địa 

phƣơng nhận tỷ lệ viện trợ của các TCPCPNN khá cao nhƣ Hà Nội (10,23%), 

thành phố Hồ Chí Minh (10,81%), Đà Nẵng (3,4%), Quảng Trị (3,63%), Thừa 

Thiên Huế (3,76%). Nhƣ vậy, không phải các tỉnh nghèo nhất thì tiếp nhận 

nhiều vốn viện trợ của các TCPCPNN nhiều hơn (Bảng 3.3). 

3.3.2.2. Nguyên nhân của những vấn đề đặt ra 

Nguyên nhân khách quan: 

Một là, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình 

thấp, vì vậy không nằm trong ƣu tiên cung cấp ODA của các quốc gia phát 

triển. Do một phần ODA, chủ yếu là ODA không hoàn lại, đƣợc triển khai 

thông qua các TCPCPNN, nên việc ODA nói chung cho Việt Nam giảm trong 

những năm qua phần nào ảnh hƣởng đến ngân sách tài trợ của các TCPCPNN 
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cho Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ ảnh hƣởng không quá lớn đối với nguồn 

vốn viện trợ của các TCPCPNN, do nguồn vốn ODA đƣợc chuyển giao qua 

các tổ chức này chỉ ở mức khoảng 10% (năm 2015, viện trợ ODA của các 

nƣớc thành viên OECD chuyển giao qua các TCPCP chiếm 16% [118, 

tr.150]; trong cơ cấu hình thành vốn viện trợ của các TCPCP, nguồn chính 

phủ chỉ chiếm 8,6% - Hình 2.1). 

Hai là, tƣơng tự nhƣ trên, về cơ bản các TCPCPNN cũng có chính sách 

ƣu tiên tài trợ cho các nƣớc nghèo. Với thực tế Việt Nam đã trở thành quốc 

gia có thu nhập trung bình thấp, một số TCPCPNN sẽ không ƣu tiên tài trợ. 

Tuy nhiên, trên thực  tế, số lƣợng các TCPCPNN mới đến Việt Nam cao hơn 

so với số lƣợng các TCPCPNN chấm dứt hoạt động tại Việt Nam. Song song 

với đó, số lƣợng các TCPCPNN có quan hệ với Việt Nam vẫn tiếp tục tăng 

(Hình 1). Trong khi đó, nhiều TCPCPNN có quy mô hoạt động lớn hiện đang 

tài trợ tại Việt Nam mặc dù có xu hƣớng cắt giảm ngân sách song cơ bản vẫn 

cam kết tiếp tục tiến hành viện trợ tới khi nào Việt Nam vẫn có nhu cầu. 

Ba là, do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng nhân đạo 

diễn ra ở nhiều nơi, nhƣ xung đột vũ trang tại Trung đông-Bắc Phi; khủng 

hoảng di cƣ từ các nƣớc Trung đông – Bắc Phi vào châu Âu; khủng hoảng 

nhân đạo tại bang Rakhine, Mi-an-ma; ảnh hƣởng của thiên tai nhƣ hạn hán, 

lũ lụt; dịch bệnh quy mô lớn ở một số khu vực… có thể tác động thu hút và 

làm chuyển hƣớng một phần vốn viện trợ của các TCPCP trên thế giới, giảm 

ƣu tiên cho các quốc gia nhƣ Việt Nam. Mặc dù vậy, kinh nghiệm những năm 

qua cho thấy, các cuộc khủng hoảng nhân đạo trên thế giới thƣờng thu hút 

nhiều hơn dòng vốn viện trợ nhân đạo, không ảnh hƣởng nhiều tới vốn viện 

trợ dành cho phát triển của các TCPCPNN tại Việt Nam. 

Nguyên nhân chủ quan: 

Những hạn chế trên đây có thể vì nhiều lý do, trong đó có lý do về chính 

sách đối với hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN, do tính chủ động của 
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các cơ quan, địa phƣơng trong quan hệ với các TCPCPNN chƣa cao, do năng 

lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam và cán bộ làm công tác với các 

TCPCPNN còn hạn chế và do thiếu kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức 

năng liên quan đến viện trợ của các TCPCPNN. 

1) Về chính sách cụ thể liên quan đến hoạt động và nguồn viện trợ của 

các TCPCPNN: Việt Nam đã có hành lang pháp lý chung cho đăng ký hoạt 

động và quản lý sử dụng viện trợ của các TCPCPNN. Theo quy định hiện 

hành, các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam cần đăng ký với cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền và đƣợc cấp một trong 3 loại giấy đăng ký là Giấy đăng 

ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án và Giấy đăng ký lập Văn 

phòng đại diện. Thời hạn từng loại giấy đăng ký cũng khác nhau, cụ thể thời 

hạn Giấy đăng ký hoạt động không quá 3 năm, Giấy đăng ký lập Văn phòng 

dự án và Văn phòng đại diện không quá 5 năm. Tuy nhiên, thủ tục hành chính 

liên quan đến quá trình đăng ký hoạt động của các TCPCPNN và quá trình 

phê duyệt, quản lý viện trợ của các TCPCPNN còn nhiều bất cập. 

Cụ thể, thủ tục hành chính liên quan đến giấy đăng ký hoạt động của các 

TCPCPNN (gồm cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi các loại giấy đăng ký) còn rƣờm 

rà, kéo dài, dẫn đến chƣa thực sự mang tính khuyến khích và thu hút các 

TCPCPNN đến Việt Nam tiến hành hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển.  

 Một là, yêu cầu về thủ tục giấy tờ, trong đó có việc phải hợp pháp hóa 

lãnh sự nhiều văn, bản, giấy tờ, khiến quá trình chuẩn bị hồ sơ của các 

TCPCPNN kéo dài (theo thông lệ, các giấy tờ đƣợc công chứng là có thể 

đƣợc chấp nhận). Hơn nữa, quá trình hợp pháp hóa lãnh sự ở một số quốc gia 

rất khó khăn, nhất là khi Việt Nam cũng chƣa có cơ quan đại diện ngoại giao 

ở một số quốc gia. 

 Hai là, trong quá trình xem xét để cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi các 

loại giấy đăng ký cho TCPCPNN, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và thẩm 

định là Ủy ban Công tác về các TCPCPNN phải lấy ý kiến của nhiều Bộ 
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ngành và địa phƣơng liên quan (Ủy ban này hiện có 9 Bộ ngành tham gia 

gồm: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính, Bộ Công 

an, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Ban Đối 

ngoại Trung ƣơng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong đó cơ 

quan thƣờng trực là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam). Quá trình này 

cũng thƣờng kéo dài, có khi kéo dài nhiều tháng, trong khi quy định chung là 

45 ngày. Với các TCPCPNN có quy mô hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhiều 

địa phƣơng thì việc lấy ý kiến của nhiều bộ, ngành, địa phƣơng có liên quan 

còn có thể kéo dài hơn. 

 Ba là, theo quy định hiện hành (Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 

01/3/2012 của Chính phủ), cơ quan đầu mối thực hiện việc tiếp nhận và thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi giấy đăng ký là Ủy ban 

Công tác về các TCPCPNN (thông qua cơ quan thƣờng trực là Liên hiệp các 

tổ chức hữu nghị Việt Nam). Sau khi thẩm định, ủy ban này chuyển hồ sơ để 

Bộ Ngoại giao cấp giấy đăng ký. Sau khi ký cấp giấy đăng ký, Bộ Ngoại giao 

chuyển lại cho Ủy ban Công tác về các TCPCPNN để chuyển tới các 

TCPCPNN có liên quan. Trong trƣờng hợp có ý kiến khác nhau, quá trình 

trao đổi qua lại để bổ sung, làm rõ thông tin cũng làm cho quá trình cấp giấy 

đăng ký kéo dài hơn nữa. Nhƣ vậy, việc có nhiều đầu mối cùng lúc có liên 

quan đến quá trình cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi giấy đăng ký thực tế làm 

cho quá trình này kéo dài, gây khó khăn cho các TCPCPNN, làm chậm quá 

trình triển khai các dự án viện trợ, đồng thời không phù hợp với chủ trƣơng 

cải cách hành chính của Chính phủ Việt Nam. 

 Cơ chế vận hành việc xem xét cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi các loại 

giấy đăng ký nhƣ trên là quá cồng kềnh, mất nhiều thời gian, không hiệu quả 

và cần đƣợc xem xét đơn giản hóa. 

Về quy định liên quan đến quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ 

nƣớc ngoài (Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài 
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đƣợc ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của 

Chính phủ) [36], tất cả các dự án và khoản viện trợ phi dự án của các 

TCPCPNN phải đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cụ thể, Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt đối với các dự án, khoản viện trợ có yếu tố đặc biệt nhƣ liên 

quan đến quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc, chính sách, nhập khẩu hàng 

hóa thuộc diện cấm nhập hoặc hạn chế nhập; Bộ trƣởng, thủ trƣởng cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ngƣời đứng đầu các tổ chức nhân dân 

trung ƣơng, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ƣơng phê duyệt các dự án và khoản viện trợ không thuộc diện nêu trên. Trƣớc 

khi tiến hành phê duyệt, các dự án, khoản viện trợ cần đƣợc qua một quy trình 

thẩm định của các cơ quan liên quan. Về quản lý sử dụng viện trợ, Nghị định 

93 cũng quy định chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá viện trợ của các 

TCPCPNN đối với các Bộ, ngành, địa phƣơng, các đơn vị tiếp nhận viện trợ.  

Hiện nay, quy định về quản lý, sử dụng viện trợ nhƣ nêu trên có một số 

bất cập: 

 Một là, việc thẩm định và phê duyệt các dự án và khoản viện trợ phi 

dự án trong nhiều trƣờng hợp kéo dài về thời gian, chậm trễ trong triển khai các 

dự án. Điều này đồng nghĩa với việc dự án chậm phát huy hiệu quả. Việc giải 

ngân vốn viện trợ của các TCPCPNN vì thế cũng bị ảnh hƣởng. 

 Hai là, mặc dù đã quy định rõ trách nhiệm, song các cơ quan của 

Việt Nam thực hiện việc giám sát, đánh giá các dự án ở mức độ hạn chế. Việc 

giám sát chủ yếu dừng ở mức giám sát hoạt động của các TCPCPNN so với 

các quy định của nhà nƣớc. Việc đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án do 

các TCPCPNN chủ yếu do các TCPCPNN tự thực hiện hoặc thuê chuyên gia 

tƣ vấn độc lập thực hiện. Đồng thời, hiện cũng chƣa có một hệ thống giám 

sát, đánh giá hiệu quả và tác động mang tính quốc gia đối với nguồn viện trợ 

của các TCPCPNN. 
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 Ngoài các vấn đề nêu trên, trong quá trình hoạt động và triển khai 
viện trợ tại Việt Nam, các TCPCPNN thƣờng gặp khó khăn về thủ tục liên 
quan đến giấy phép lao động, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhân viên 
ngƣời nƣớc ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, miễn thuế giá trị gia 
tăng đối với hàng hóa, trang thiết bị viện trợ…. Đây là những nội dung cũng 
rất cần đƣợc các cơ quan liên quan của Việt Nam quan tâm. 

2) Tính chủ động của một số cơ quan, địa phương trong quan hệ với 
các TCPCPNN còn chưa cao: Trong nhiều trƣờng hợp, tính chủ động của một 
số cơ quan, địa phƣơng trong quan hệ với các TCPCPNN còn chƣa cao nên 

việc tranh thủ nguồn viện trợ của các TCPCPNN còn hạn chế, hoặc chƣa chủ 
động gắn viện trợ của các TCPCPNN với các nhu cầu và ƣu tiên trong giảm 
nghèo và phát triển của ngành, địa phƣơng. Thực trạng này thể hiện ở các 
phƣơng diện sau: 

Một là, một số ngành, địa phƣơng không chủ động trong việc định 
hƣớng các lĩnh vực, địa bàn, nội dung ƣu tiên trong hợp tác và tiếp nhận vốn 
viện trợ của các TCPCPNN. Mặc dù Thủ tƣớng Chính phủ yêu cầu các ngành, 
địa phƣơng xây dựng chƣơng trình hoặc kế hoạch xúc tiến vận động viện trợ 
của các TCPCPNN (giai đoạn 2006-2010 và 2013-2017), song nhiều ngành, 
địa phƣơng không thực hiện [126;130]. Việc này khiến cho các TCPCPNN và 
các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, địa phƣơng bị động hơn trong lập kế hoạch 
triển khai vốn viện trợ. 

Hai là, nhiều ngành, địa phƣơng chƣa chủ động cung cấp thông tin về 
nhu cầu và ƣu tiên của ngành, địa phƣơng. Trong nhiều trƣờng hợp, các 
TCPCPNN có nguồn tài trợ sẵn có nhƣng không có thông tin về các chƣơng 
trình, dự án tiềm năng để thiết lập quan hệ.  

Ba là, nhiều địa phƣơng phân công phân tán trách nhiệm đầu mối 
trong công tác với các TCPCPNN. Tại nhiều địa phƣơng, trách nhiệm đầu 
mối về quản lý hoạt động của các TCPCPNN đƣợc giao cho cơ quan ngoại 
vụ (Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân 
tỉnh); trách nhiệm cơ quan đầu mối quản lý sử dụng viện trợ đƣợc giao cho 
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Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; trách nhiệm cơ quan đầu mối về quan hệ và vận 
động viện trợ của các TCPCPNN đƣợc giao cho Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị của tỉnh, thành phố. Việc phân tán công tác với các TCPCPNN ở các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nhƣ vậy thực tế là cùng một việc 
nhƣng do nhiều cơ quan làm, có thể làm giảm hiệu quả và tạo ra nhiều thủ 
tục cho các TCPCPNN cũng nhƣ các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận viện 
trợ của các TCPCPNN. 

Bốn là, nhiều ngành, địa phƣơng không chủ động tìm hiểu thông tin, 
lựa chọn các TCPCPNN tiềm năng và phù hợp để thiết lập quan hệ. Điều này 
hạn chế cơ hội và quy mô hợp tác với các TCPCPNN để tranh thủ vốn viện 
trợ của các TCPCPNN cho ngành, địa phƣơng. 

3) Năng lực của một số cơ quan, tổ chức Việt Nam trong hợp tác với 
các TCPCPNN còn hạn chế: Trong nhiều trƣờng hợp, năng lực của một số cơ 
quan, tổ chức Việt Nam trong hợp tác với các TCPCPNN còn hạn chế dẫn 
đến hiệu quả hợp tác, hiệu quả nguồn viện trợ không cao, không hiệu quả. Khi 
các dự án viện trợ không hiệu quả, thì khả năng tiếp tục tài trợ và mở rộng 

giảm đi. Cụ thể, nhiều cơ quan, tổ chức Việt Nam còn bị động trong việc 
nghiên cứu các TCPCPNN tiềm năng, trong việc xây dựng các đề xuất tài trợ, 
trong tiếp nhận, quản lý và triển khai các dự án hợp tác với các TCPCPNN. 

4) Cán bộ một số cán bộ của một số bộ, ngành, địa phương làm công 
tác với các TCPCPNN còn có ít kinh nghiệm, thiếu kỹ năng làm việc với các 
TCPCPNN:  Trong một số trƣờng hợp, cán bộ một số bộ, ngành, địa phƣơng 
làm công tác với các TCPCPNN còn có ít kinh nghiệm, thiếu kỹ năng làm 
việc với các TCPCPNN. Trên thực tế, việc thay đổi cán bộ làm công tác với 
các TCPCPNN, việc một số cán bộ chƣa có kiến thức và kinh nghiệm làm 
việc với các TCPCPNN và vốn viện trợ của họ, có thể ảnh hƣởng nhiều tới 
việc thu hút và sử dụng hiệu quả vốn viện trợ của các TCPCPNN ở Việt Nam. 

5) Trách nhiệm của cơ quan đầu mối ở cấp quốc gia về quan hệ và vận 
động nguồn viện trợ của các TCPCPNN:  Ngoài những nguyên nhân trên đây, 



133 
 

cần nói tới trách nhiệm của cơ quan đầu mối ở cấp quốc gia về quan hệ và vận 
động nguồn viện trợ của các TCPCPNN.  

Một là, việc nghiên cứu các TCPCPNN tiềm năng và cung cấp thông 
tin cho các bộ, ngành, địa phƣơng, tổ chức Việt Nam của cơ quan đầu mối 
này trong những năm qua còn hạn chế, dẫn đến thực tế là nhiều bộ, ngành, địa 
phƣơng, tổ chức Việt Nam chƣa hiểu rõ về các TCPCPNN, những ƣu tiên và 
khả năng hợp tác triển khai các dự án, và vì vậy hạn chế mở rộng hợp tác với 
các TCPCPNN. 

Hai là, việc cơ quan đầu mối hƣớng dẫn các bộ, ngành, địa phƣơng, tổ 
chức Việt Nam trong quan hệ, vận động và thu hút vốn viện trợ của các 
TCPCPNN chƣa đạt yêu cầu, dẫn đến kết quả vận động, thu hút vốn viện trợ 
của các TCPCPNN chƣa cao. 

Ba là, việc cơ quan đầu mối hƣớng dẫn, hỗ trợ các TCPCPNN trong 
quá trình hoạt động tại Việt Nam trong những năm qua chƣa đƣợc nhƣ mong 

muốn. Một số TCPCPNN không nắm đƣợc các quy định, ƣu tiên của Việt 
Nam, dẫn đến một số vi phạm hành chính hoặc triển khai tài trợ các dự án 
không gắn với các ƣu tiên trong phát triển của Việt Nam. 

Bốn là, công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm việc có 
liên quan đến các TCPCPNN ở các cơ quan, tổ chức, địa phƣơng Việt Nam 
vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu.  

Năm là, về mặt điều phối, cơ quan đầu mối này chƣa thành công trong 
việc định hƣớng vốn viện trợ của các TCPCPNN vào các lĩnh vực, địa bàn ƣu 

tiên của Việt Nam nói chung, của các Bộ, ngành, địa phƣơng nói riêng. Cần có 
các biện pháp khuyến khích các TCPCPNN có quy mô nhỏ tập trung hoạt động 
và nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động và viện trợ của họ tại Việt Nam.  

Sáu là, với tƣ cách là cơ quan đầu mối cấp quốc gia về quan hệ và vận 
động viện trợ của các TCPCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tăng cƣờng vận động, thu 
hút và phát huy hơn nữa vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam. 
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Chƣơng 4 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VỐN VIỆN TRỢ CỦA 

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ-XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 

 

4.1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƢỚC LIÊN QUAN ĐẾN VỐN 

VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI 

Bối cảnh quốc tế: 

Tình hình thế giới nhìn chung tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lƣờng. 

Hòa bình, an ninh, môi trƣờng phát triển bền vững vẫn tiếp tục là những chủ 

đề đƣợc quan tâm. Các vấn đề của thế giới nhƣ chiến tranh, thiên tai, dịch 

bệnh, khủng hoảng di cƣ… tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc 

tế và các tổ chức tài trợ cho phát triển nói chung, các TCPCP nói riêng. 

Trong bối cảnh đó, các nƣớc phát triển là thành viên của OECD tiếp tục 

cam kết triển khai hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và chuyển giao một 

phần ODA đó qua các TCPCP [118].  

Các TCPCP trên thế giới nói chung tiếp tục có vai trò trong các vấn đề 

phát triển quốc tế. Vốn viện trợ của các tổ chức này vẫn tiếp tục chiếm một tỷ 

trọng đáng kể so với ODA trên toàn cầu và đóng góp một phần quan trọng 

trong giảm nghèo và phát triển bền vững. 

Bối cảnh trong nƣớc: 

Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình, tiếp tục 

duy trì tăng trƣởng kinh tế ở mức khá cao. Đời sống của nhân dân ngày càng 

đƣợc cải thiện. Những thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã 

hội, giảm nghèo đƣợc cộng đồng quốc tế ghi nhận. Cũng vì lý do đó, các quốc 

gia phát triển giảm đáng kể nguồn ODA cho Việt Nam và trong những năm 

gần đây và theo đó, giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN đã lớn hơn giá trị 

vốn ODA không hoàn lại cho Việt Nam. 
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Mặc dù vậy, chênh lệch xã hội, đời sống của một bộ phận ngƣời dân, 

nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngƣời khuyết 

tật… vẫn gặp khó khăn và là những ƣu tiên không chỉ Nhà nƣớc Việt Nam 

quan tâm mà các tổ chức quốc tế, trong đó có các TCPCPNN, mong muốn 

tiếp tục tham gia giúp sức. Ngoài ra, hậu quả lâu dài của chiến tranh (nhƣ 

bom mìn, vật liệu chƣa nổ, ảnh hƣởng của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng 

trong chiến tranh…) vẫn tiếp tục là những vấn đề cần khuyến khích các tổ 

chức quốc tế, các TCPCPNN tham gia giải quyết. 

Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, các 

TCPCPNN có thể là những đối tác hiệu quả trong việc chuyển tải kiến thức, 

kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và quản lý, khoa học công nghệ… cho các 

cơ quan, tổ chức của Việt Nam. 

Với bối cảnh nhƣ vậy, một mặt các TCPCPNN sẽ tiếp tục quan tâm và 

triển khai viện trợ tại Việt Nam. Mặt khác, trong những năm tới, Việt Nam 

cũng cần tiếp tục khuyến khích và thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN để 

hỗ trợ cho phát triển kinh tế-xã hội. 
4.2. DỰ BÁO XU HƢỚNG VỐN VIỆN TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI 

CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2025 

Nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN tại Việt Nam trong những năm 

qua, nhất là giai đoạn 2001-2013, đã có xu hƣớng tăng nhanh đến năm 2011 

và đang duy trì ở mức trên dƣới 300 triệu đô-la Mỹ/năm. Trong những năm 

tới, nhất là đến năm 2025, xu hƣớng nguồn vốn viện trợ này phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan. 

Các yếu tố khách quan: 

Một là, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Với 

thực tế này, hầu hết hoặc một số nhà tài trợ song phƣơng và đa phƣơng có thể 

thay đổi chính sách viện trợ đối với Việt Nam, chẳng hạn nhƣ giảm ODA ƣu 

đãi, tăng tính thƣơng mại trong cung cấp vốn vay ODA, hay giảm tài trợ 
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thông qua các TCPCPNN. Tuy nhiên, nhƣ đã nêu tại Chƣơng II, viện trợ 

ODA đƣợc chuyển giao thông qua các tổ chức phi chính phủ trên thế giới chỉ 

chiếm 31%. Đến năm 2015, tỷ lệ này là 16%, tƣơng đƣơng với 22 tỷ đô-la 

Mỹ. Hơn nữa, xét về cơ cấu hình thành nguồn tài chính của các tổ chức phi 

chính phủ trên thế giới, 91,4% là từ đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp 

và các quỹ tƣ nhân. Nhƣ vậy, nếu các nhà tài trợ song phƣơng và đa phƣơng 

không tài trợ cho các dự án tại Việt Nam thông qua các TCPCPNN, thì tác 

động về ngân sách có thể chỉ ở mức khoảng 10%. 

Hai là, chính sách của các TCPCPNN ảnh hƣởng trực tiếp đến nguồn 

viện trợ của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi một số TCPCPNN quy 

mô nhỏ và vừa, phụ thuộc nhiều vào nguồn tài trợ của chính phủ, không có 

nguồn tài chính thƣờng xuyên từ công chúng, có thể gặp khó khăn trong vận 

động nguồn tài trợ cho các dự án ở Việt Nam, thì nhiều TCPCPNN có quy 

mô lớn hiện đang hoạt động tại Việt Nam vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt 

Nam đến sau năm 2020 và chừng nào ở Việt Nam vẫn có nhu cầu. Nhƣ vậy, 

cơ bản có thể xác định chính sách của các TCPCPNN với Việt Nam sẽ ổn 

định, ít nhất đến năm 2025. 

Ba là, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn 

trong phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần 

của đại bộ phận nhân dân đã đƣợc cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn 

còn nhiều khó khăn cần giải quyết trong phát triển kinh tế-xã hội. 

Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Chênh lệch giàu-nghèo và chênh 

lệch vùng miền có xu hƣớng ngày càng lớn. Các vấn đề xã hội do cơ chế thị 

trƣờng tạo ra đòi hỏi nỗ lực không phải chỉ của chính phủ mà còn của toàn xã 

hội. Một số vấn đề còn tồn tại và ảnh hƣởng lâu dài nhƣ hậu quả chiến tranh, 

ngƣời khuyết tật, nạn nhân chất độc Da cam/đi-ô-xin… vẫn cần sự quan tâm 

đặc biệt của cộng đồng. Những thách thức mới nhƣ tác động của biến đổi khí 
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hậu, thiên tai, dịch bệnh xuyên biên giới… sẽ ảnh hƣởng đến phát triển kinh 

tế-xã hội Việt Nam nói chung và đời sống của nhân dân nói riêng. Việt Nam 

cũng cần những nỗ lực vƣợt bậc để tránh những bất cập của “Bẫy thu nhập 

trung bình”. 

Với những thực tế đó, các TCPCPNN vẫn tiếp tục quan tâm và triển 

khai tài trợ giúp Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ ƣu tiên và quan tâm, quy mô 

vốn viện trợ phụ thuộc cơ bản vào những yếu tố chủ quan, hay việc giải quyết 

những vấn đề đặt ra với vốn viện trợ của các TCPPNN. 

Các yếu tố chủ quan: 

Nhƣ đã nêu tại Chƣơng 3, một số yếu tố chủ quan có thể ảnh hƣởng trực 

tiếp đến việc thu hút và phát huy vốn viện trợ của các TCPCPNN, bao gồm: 

Môi trƣờng pháp lý cho hoạt động và triển khai vốn viện trợ của các 

TCPCPNN; tính chủ động của các Bộ, ngành, địa phƣơng trong quan hệ và 

định hƣớng ƣu tiên đối với vốn viện trợ của các TCPCPNN; năng lực các Bộ, 

ngành, địa phƣơng, cơ quan, tổ chức Việt Nam ở các cấp trong quan hệ, thu 

hút và triển khai vốn viện trợ của các TCPCPNN; vai trò và trách nhiệm của 

cơ quan đầu mối ở cấp quốc gia về quan hệ và vận động nguồn viện trợ của 

các TCPCPNN. 

Với những yếu tố khách quan nhƣ trên, trong trƣờng hợp không phát 

huy đƣợc những mặt tích cực và từng bƣớc giải quyết đƣợc những vấn đề đặt 

ra về phía Việt Nam, thì trong những năm tới, vốn viện trợ của các 

TCPCPNN sẽ giảm nhanh. Ngƣợc lại, nếu chúng ta phát huy đƣợc những mặt 

tích cực và giải quyết đƣợc những vấn đề đặt ra về phía Việt Nam, thì trong 

giai đoạn tới (đến 2025), xu hƣớng vốn viện trợ của các TCPCPNN vẫn có 

thể duy trì với quy mô nhƣ những năm gần đây (từ 250-300 triệu đô-la 

Mỹ/năm) và tiếp tục có đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế-xã hội của 

Việt Nam. 
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4.3. CHỦ TRƢƠNG, QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG, MỤC TIÊU PHÁT 

HUY VỐN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 

Chủ trương về vốn viện trợ của các TCPCPNN: 

Quan hệ với các TCPCPNN đƣợc xác định là một kênh của quan hệ đối 

ngoại nhân dân trong thực hiện đƣờng lối, chính sách đối ngoại của Đảng, 

Nhà nƣớc Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định 

“… tiếp tục mở rộng và tăng cƣờng hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi 

chính phủ quốc gia và quốc tế” [49]. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

X tiếp tục khẳng định: “Phát triển công tác đối ngoại nhân dân theo phƣơng 

châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.... Tăng cƣờng vận động viện 

trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài để 

phát triển kinh tế xã hội” [50].  

Nhƣ vậy, chủ trƣơng của Đảng là tăng cƣờng mở rộng và nâng cao hiệu 

quả hợp tác với các TCPCPNN để hỗ trợ cho phát triển kinh tế-xã hội, đồng 

thời góp phần phát triển công tác đối ngoại nhân dân. 

Chính phủ Việt Nam hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện để 

các TCPCPNN đến Việt Nam hoạt động vì các mục tiêu viện trợ nhân đạo, 

phát triển, vì vậy đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật cho việc 

đăng ký, hoạt động và triển khai vốn viện trợ [36;38]. Chính phủ Việt Nam 

cũng định hƣớng vốn viện trợ của các TCPCPNN vào các lĩnh vực, địa bàn, 

nội dung mà Việt Nam ƣu tiên, phù hợp với các chiến lƣợc và phát triển của 

quốc gia trong từng giai đoạn, cụ thể nhƣ Chƣơng trình Quốc gia xúc tiến vận 

động viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 

2013-2017 [126,130].  

Quan điểm phát huy vốn viện trợ của các TCPCPNN: 

Trong điều kiện hiện nay, việc vận động, thu hút, phát huy vốn viện trợ 

của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam cần quán triệt 
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những quan điểm sau đây: 

- Một là, chủ động vận động, thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN, 

song phải gắn với định hƣớng của Chính phủ, gắn với những ƣu tiên của Việt 

Nam, của các bộ, ngành, địa phƣơng trong giảm nghèo và phát triển bền vững 

và trong phát triển các lĩnh vực. 

- Hai là, không tranh thủ thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN bằng 

mọi giá mà phải đảm bảo yêu cầu trên đây và phù hợp với nhu cầu của phía 

Việt Nam. 

- Ba là, việc khuyến khích và tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ của 

các TCPCPNN phải đảm bảo các tổ chức này tuân thủ các nguyên tắc phi 

chính trị (không tiến hành các hoạt động liên quan đến chính trị), phi tôn giáo 

(không tiến hành các hoạt động liên quan đến tôn giáo) và phi lợi nhuận 

(không tiến hành các hoạt động sinh lợi hoặc không vì lợi nhuận). 

Phương hướng phát huy vốn viện trợ của các TCPCPNN:  

Với đóng góp cơ bản tích cực của vốn viện của các TCPCPNN tại Việt 

Nam, trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục tranh thủ và nâng cao hiệu 

quả nguồn vốn viện trợ này. 

Để đạt đƣợc mục tiêu đó, phƣơng hƣớng cơ bản là tăng cƣờng vận động, 

thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN, đảm bảo duy trì hoặc tăng giá trị vốn  

viện trợ của các TCPCPNN, gắn với các ƣu tiên trong phát triển kinh tế-xã 

hội của đất nƣớc, chú trọng các vùng nghèo, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng những lĩnh vực ƣu tiên, vừa 

tranh thủ đƣợc nguồn lực bên ngoài, vừa phát huy việc học hỏi kinh nghiệm 

quốc tế. Đồng thời, cần tiến hành các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tác 

động tích cực của vốn viện trợ của các TCPCPNN. 

Theo phƣơng hƣớng cơ bản đó, Việt Nam có thể tiếp tục phát huy 

những mặt tích cực và tập trung giải quyết đƣợc những hạn chế, những vấn đề 

đặt ra về phía Việt Nam. 
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Mục tiêu phát huy vai trò vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát 

triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam đến năm 2025: 

Với bối cảnh quốc tế và tình hình trong nƣớc liên quan đến hoạt động và 

viện trợ của các TCPCPNN, trên cơ sở phân tích những thành tựu và những 

vấn đề đặt ra, những nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hƣởng đến vốn viện 

trợ của các TCPCPNN, mục tiêu tăng cƣờng vận động, thu hút, phát huy vốn 

viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam đến 

năm 2025 gồm: 

- Duy trì và nâng cao giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN ở Việt 

Nam, phấn đấu từ nay đến năm 2025 thu hút trên 2 tỷ đô-la Mỹ vốn viện trợ 

giải ngân (khoảng 300 triệu đô-la Mỹ/năm).  

- Gắn chặt chẽ vốn viện trợ của các TCPCPNN với những ƣu tiên trong 

phát triển của Chính phủ, các bộ ngành và địa phƣơng. 

- Nâng cao hiệu quả vốn viện trợ của các TCPCPNN thông qua tăng 

cƣờng kiểm tra, giám sát các dự án do các TCPCPNN tài trợ. 
4.4. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT HUY VỐN VIỆN TRỢ 

CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƢỚC NGOÀI TRONG PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ-XÃ HỘI Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025 

Trên cơ sở dự báo xu hƣớng và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng và 

những vấn đề đặt ra liên quan đến nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN, để 

tăng cƣờng thu hút, phát huy vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển 

kinh tế-xã hội, cần thực hiện một số giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào 

các giải pháp bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan; 

các giải pháp nhằm tăng cƣờng tính chủ động và nâng cao năng lực của các 

Bộ, ngành, địa phƣơng, tổ chức của Việt Nam liên quan đến vốn viện trợ của 

các TCPCPNN; các giải pháp nâng cao vai trò của cơ quan đầu mối về quan 

hệ và vận động vốn viện trợ của các TCPCPNN ở cấp Trung ƣơng. 
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4.4.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan, tạo 

hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động và vốn viện trợ của các tổ 

chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

4.4.1.1. Bổ sung, sửa đổi các quy định về đăng ký và quản lý hoạt 

động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  

Nhƣ đã nêu ở trên, Việt Nam đã có hành lang pháp lý cho việc đăng ký 

và quản lý hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các TCPCPNN. 

Hành lang pháp lý này cơ bản đã tạo điều kiện để các TCPCPNN tiến hành 

các hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển một cách tƣơng đối thuận lợi, 

góp phần đảm bảo hiệu quả của nguồn viện trợ. Tuy nhiên, để khuyến khích 

các TCPCPNN tiếp tục và mở rộng hỗ trợ nhân đạo và phát triển, cần quan 

tâm giải quyết những vấn đề đặt ra (những hạn chế). Trƣớc hết, cần xem xét 

sửa đổi Quy chế về đăng ký và quản lý hoạt động của các TCPCPNN tại Việt 

Nam theo hƣớng: 

 - Đơn giản hóa yêu cầu về hồ sơ đăng ký, gia hạn, bổ sung, sửa đổi các 

loại giấy đăng ký (bao gồm Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn 

phòng dự án và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện). Cụ thể, quy định mới 

nên nêu rõ các loại giấy tờ đƣợc yêu cầu, cung cấp biểu mẫu (nhƣ đơn đăng 

ký, đơn gia hạn, bổ sung, sửa đổi giấy đăng ký, mẫu kế hoạch hoạt động dự 

kiến tại Việt Nam, mẫu báo cáo hoạt động, mẫu báo cáo vốn viện trợ...); quy 

định chấp thuận công chứng thay cho công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự, 

thay vào đó cần cơ chế hậu kiểm và xử lý các trƣờng hợp thông tin không 

chính xác. 

 - Đơn giản hóa cách thức các TCPCPNN nộp hồ sơ xin cấp, gia hạn, bổ 

sung và sửa đổi các loại giấy đăng ký theo hƣớng có thể nộp hồ sơ qua thƣ 

điện tử (hồ sơ gốc có thể chuyển đến cơ quan tiếp nhận khi trả kết quả), qua 

đƣờng bƣu điện hoặc trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận. 
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 - Quy định thời gian trả lời kết quả ngắn hơn để tạo điều kiện cho các 

TCPCPNN sớm triển khai hoạt động, từ đó sớm phát huy hiệu quả của viện 

trợ (hiện nay là 45 ngày làm việc đối với cả 3 loại giấy đăng ký). 

 - Quy định trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ, quy định trách nhiệm của 

các Bộ, ngành và địa phƣơng trong việc đóng góp ý kiến, với hạn định thời 

gian cụ thể và ngắn hơn. Đồng thời, cần có quy định là trong thời hạn đã nêu, 

nếu bộ, ngành và địa phƣơng nào không có ý kiến trả lời thì coi nhƣ đồng ý 

với yêu cầu thẩm định, góp ý kiến. Có nhƣ vậy mới khắc phục đƣợc triệt để 

tình trạng một số bộ, ngành, tổ chức nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng chậm hoặc không trả lời cơ quan chủ trì 

thẩm định hồ sơ xin cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi giấy đăng ký. 

 - Xác định một cơ quan đầu mối trong quản lý thống nhất hoạt động và 

viện trợ của các TCPCPNN chung cho toàn quốc. Quy định nhƣ vậy sẽ đảm 

bảo phù hợp với chủ trƣơng đổi mới tổ chức, bộ máy các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc theo hƣớng một cơ quan làm nhiều việc nhƣng không để một việc do 

nhiều cơ quan làm; khắc phục đƣợc tình trạng bất cập hiện nay là có nhiều cơ 

quan đầu mối liên quan (Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối về quản lý nhà 

nƣớc đối với hoạt động của các TCPCPNN; Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ là cơ 

quan đầu mối về quản lý nhà nƣớc đối với việc quản lý và sử dụng viện trợ 

của các TCPCPNN; Ủy ban Công tác về các TCPCPNN là cơ quan giúp Bộ 

Ngoại giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nƣớc đối với các 

TCPCPNN; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là cơ quan thƣờng trực 

của Ủy ban Công tác về các TCPCPNN, trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các 

TCPCPNN, đồng thời là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ 

của các TCPCPNN). Nếu thống nhất đƣợc một cơ quan đầu mối, việc điều 

phối và quản lý hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN sẽ hiệu quả hơn, 

việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ đảm bảo thông thoáng, minh bạch và 

nhanh hơn; các TCPCPNN khi đƣợc giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn 
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và chỉ phải làm việc với một cơ quan đầu mối cũng vì thế có thể muốn đến 

với Việt Nam nhiều hơn và hoạt động, triển khai viện trợ nhanh hơn và hiệu 

quả hơn. 

 - Xác định một cơ quan đầu mối trong quản lý thống nhất hoạt động và 

viện trợ của các TCPCPNN ở mỗi Bộ, ngành, địa phƣơng. Việc này cũng hết 

sức cần thiết nhất là ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng. Các 

TCPCPNN và các cơ quan, tổ chức Việt Nam hợp tác và tiếp nhận viện trợ 

của các TCPCPNN chỉ cần liên hệ với một cơ quan đầu mối để giải quyết các 

thủ tục hành chính. Nhƣ vậy sẽ thuận lợi, thông thoáng và minh bạch hơn. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, mỗi bộ, ngành và tổ chức nhân dân ở Trung ƣơng cần xác 

định một đơn vị làm đầu mối trong hợp tác và tiếp nhận vốn viện trợ của các 

TCPCPNN để thuận lợi cho các TCPCPNN liên hệ công tác, giải quyết các 

thủ tục hành chính cũng nhƣ tìm kiếm các cơ hội hợp tác. 

 - Với các TCPCPNN, cần quy định rõ trách nhiệm, quyền của các 

TCPCPNN khi tiến hành tài trợ với mục tiêu nhân đạo, hỗ trợ phát triển tại Việt 

Nam; quy định cụ thể về việc ký văn bản thỏa thuận khung giữa TCPCPNN 

với cơ quan đầu mối của Việt Nam do Chính phủ ủy quyền để đảm bảo tính 

pháp lý, nhất là liên quan đến quyền và trách nhiệm của các TCPCPNN. 

 - Tích hợp và bổ sung các quy định cụ thể, rõ ràng và đơn giản hóa thủ 

tục về cấp giấy phép lao động và việc áp dụng và miễn thuế thu nhập cá nhân 

cho ngƣời nƣớc ngoài làm việc cho các TCPCPNN; việc thuê ngƣời Việt 

Nam và văn phòng làm việc của TCPCPNN; việc tổ chức hội nghị, hội thảo 

của các TCPCPNN. Với các quy định này, các TCPCPNN thấy rằng hoạt 

động của họ tại Việt Nam có thể đƣợc tiến hành thuận lợi, Nhà nƣớc Việt 

Nam quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện để họ hoạt động có hiệu quả. 

Các biện pháp này cũng trực tiếp khuyến khích và thu hút các TCPCPNN đến 

và triển khai các chƣơng trình, dự án viện trợ dài hạn tại Việt Nam, thậm chí 

đặt văn phòng khu vực hoặc quốc tế tại Việt Nam. 
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4.4.1.2. Bổ sung, sửa đổi các quy định về quản lý và sử dụng viện trợ 

của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

Hiện nay, việc quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài 

đƣợc thực hiện theo Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ 

nƣớc ngoài, đƣợc ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ. Theo quy chế này, tất cả các dự án và khoản viện 

trợ phi chính phủ nƣớc ngoài phải đƣợc một cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt sau một quy trình thẩm định cụ thể. Các cơ quan chủ quản viện trợ (Bộ, 

ngành, tổ chức nhân dân ở Trung ƣơng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng) phải chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc quản lý 

và sử dụng viện trợ của các TCPCPNN. 

Với những vấn đề đặt ra, cần sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành về 

quản lý và sử dụng viện trợ của các TCPCPNN theo hƣớng: 

 - Đơn giản hóa thủ tục thẩm định và phê duyệt tiếp nhận viện trợ của 

các TCPCPNN để giảm thời gian các dự án phải chờ phê duyệt, các cơ quan 

tiếp nhận viện trợ của Việt Nam và các TCPCPNN có thể đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án viện trợ, sớm mang lại lợi ích cho cộng đồng; thay vào đó 

chú trọng nhiều hơn đến đầu ra (kết quả, hiệu quả và tác động của các dự án 

viện trợ của các TCPCPNN). Cụ thể, cần nghiên cứu và phân cấp hơn nữa 

thẩm quyền phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ cho các cơ quan chủ quản (bộ, 

ngành, tổ chức nhân dân ở Trung ƣơng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng); quy định các dự án, khoản viện trợ do TCPCPNN tài 

trợ, nếu có nội dung đơn giản thì không nhất thiết phải tiến hành quy trình 

thẩm định thông thƣờng; trong trƣờng hợp cần thẩm định thì quy định rõ hồ 

sơ, thủ tục và thời gian hoàn thành, tránh đƣợc tình trạng nhiều dự án không 

đƣợc phê duyệt tiếp nhận trong thời gian quá dài. 

 - Quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam trong việc 

thực hiện các thủ tục phê duyệt viện trợ cũng nhƣ trách nhiệm liên đới của các 
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TCPCPNN phải đảm bảo các dự án tài trợ đã đƣợc cấp có thẩm quyền của 

Việt Nam phê duyệt trƣớc khi triển khai thực hiện. Quy định này là cần thiết 

nhằm đảm bảo vốn viện trợ của các TCPCPNN phù hợp với nhu cầu và ƣu 

tiên của Việt Nam, đảm bảo vốn viện trợ đƣợc sử dụng đúng mục đích và có 

trách nhiệm. Cần quy định các biện pháp chế tài trong trƣờng hợp dự án viện 

trợ chƣa đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt nhƣng đã đƣợc triển khai. 

 - Quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam trong việc 

giám sát và đánh giá các dự án viện trợ của các TCPCPNN; xây dựng một hệ 

thống và cơ sở dữ liệu tích hợp cho giám sát, đánh giá toàn quốc để các cơ 

quan quản lý có thông tin chính xác về tiến độ, hiệu quả, tác động của các dự 

án do các TCPCPNN tài trợ, từ đó có các biện pháp điều chỉnh để nâng cao 

hiệu quả của nguồn viện trợ này. 

 - Bổ sung, làm rõ các quy định và thủ tục về thuế và miễn thuế giá trị 

gia tăng (VAT) đối với các hàng hóa, trang thiết bị, vật tƣ… và về nhập khẩu 

hàng hóa… trong khuôn khổ các dự án do các TCPCPNN tài trợ. Cụ thể, hàng 

hóa, dịch vụ đƣợc mua trong khuôn khổ các dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền 

phê duyệt thì đƣợc miễn thuế VAT. Hàng hóa, trang thiết bị, phƣơng tiện 

đƣợc nhập khẩu trong khuôn khổ các dự án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê 

duyệt thì đƣợc miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế, phí liên quan khác. Việc 

quy định và thủ tục thông thoáng đối với các nội dung này cũng sẽ góp phần 

thu hút vốn viện trợ của các TCPCPNN và nâng cao hiệu quả của viện trợ. 

4.4.1.3. Xây dựng và ban hành chương trình quốc gia xúc tiến vận 

động vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  

Chƣơng trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài giai đoạn 2013-2017 đã kết thúc. Vì vậy, cần xây dựng 

một chƣơng trình cho giai đoạn tiếp theo, về thời gian nên đến năm 2025 để phù 

hợp về thời gian với các chiến lƣợc và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của 
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Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, chƣơng trình xúc tiến vận động viện trợ của 

các TCPCPNN đến năm 2025 cần đƣợc xây dựng và ban hành theo hƣớng: 

 - Gắn liền với những nội dung và định hƣớng của các chiến lƣợc, kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc, nhƣ Chiến lƣợc phát triển kinh 

tế-xã hội 2010-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, Chiến 

lƣợc phát triển bền vững…. Cần tham chiếu các chiến lƣợc và kế hoạch phát 

triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc để khuyến khích các TCPCPNN tham gia 

đóng góp. 

 - Phù hợp với chiến lƣợc phát triển của từng ngành, địa phƣơng. Ví dụ, 

trong lĩnh vực y tế, chƣơng trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ của các 

TCPCPNN cần phản ánh những ƣu tiên và định hƣớng phát triển của ngành y 

tế trong cùng giai đoạn, nhƣ đầu tƣ cho các cơ sở y tế chuyên ngành ở tuyến 

trung ƣơng, xây dựng hạ tầng y tế cơ sở, nhất là ở tuyến xã, đào tạo chuyên 

môn y tế…. Theo địa phƣơng, cần định hƣớng ƣu tiên theo khu vực thành thị 

và nông thôn, kết hợp định hƣớng ƣu tiên theo từng lĩnh vực, theo nội dung 

và địa bàn cụ thể. 

 - Phù hợp với chính sách và ƣu tiên của các TCPCPNN về lĩnh vực 

(nhƣ y tế, giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trƣờng và ứng 

phó với biến đổi khí hậu…), địa bàn (nhất là vùng núi, vùng sâu-xa, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số), nhóm đối tƣợng hƣởng lợi (nhất là các nhóm yếu 

thế). Nhiều TCPCPNN hiện đang dành sự quan tâm và ƣu tiên cao cho lĩnh 

vực bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu 

và phát triển bền vững. 

 - Chƣơng trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ của các TCPCPNN 

cũng cần đề ra các biện pháp thực hiện, phân công trách nhiệm đối với các 

Bộ, ngành, địa phƣơng để đảm bảo triển khai hiệu quả. Đồng thời, các biện 

pháp triển khai thực hiện cũng cần gắn với các giải pháp khác với mục đích là 
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tăng cƣờng thu hút và phát huy hơn nữa vốn viện trợ của các TCPCPNN 

trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam. 

4.4.2. Các giải pháp nâng cao tính chủ động và năng lực của các 

Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quan hệ với 

các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

 Việc nâng cao tính chủ động và năng lực của các Bộ, ngành, địa 

phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quan hệ với các TCPCPNN có 

ý nghĩa quyết định do chính các cơ quan, tổ chức này mới nắm rõ những ƣu 

tiên của ngành, địa phƣơng, tổ chức mình trong quan hệ với các TCPCPNN. 

Vì vậy, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam có thể 

xem xét những giải pháp sau:  

  Một là, chủ động định hƣớng ƣu tiên về lĩnh vực, địa bàn và nội dung 

trong hợp tác với các TCPCPNN thông qua việc xây dựng kế hoạch xúc tiến 

vận động viện trợ của các TCPCPNN, phù hợp với định hƣớng của Chƣơng 

trình quốc gia do Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt. Việc định hƣớng ƣu tiên 

chính thức nhƣ vậy cũng giúp các TCPCPNN lập kế hoạch triển khai tài trợ 

chủ động, thuận lợi, đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế nhiều hơn. Đồng thời, việc 

định hƣớng ƣu tiên hợp tác với các TCPCPNN cũng giúp tránh sự trùng lặp 

với việc sử dụng các nguồn lực khác, tạo điều kiện phát huy hiệu quả của các 

nguồn lực khác nhau trong thực hiện nhiệm vụ. 

  Hai là, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam 

tăng cƣờng cung cấp và chia sẻ thông tin về nhu cầu và ƣu tiên của ngành, địa 

phƣơng với các TCPCPNN. Hình thức chia sẻ thông tin có thể thực hiện gồm 

trực tiếp khi làm việc với các TCPCPNN hoặc tại các hội nghị, hội thảo;  

thông qua phát hành các ấn phẩm, tài liệu; đặc biệt có thể đƣa lên mạng 

internet để các tổ chức tài trợ, các TCPCPNN và cá nhân quan tâm tìm kiếm, 

nghiên cứu. Biện pháp này sẽ giúp các TCPCPNN nắm bắt đƣợc các ƣu tiên, 

từ đó chủ động lập kế hoạch hợp tác và triển khai các dự án phù hợp. 
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  Ba là, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam phân 

công cơ quan đầu mối trong vận động viện trợ, đồng thời chịu trách nhiệm là 

đầu mối trong quản lý hoạt động và viện trợ của các TCPCPNN (nhƣ đã nêu 

tại mục 4.4.1). Nhiệm vụ của cơ quan này là tham mƣu cho Bộ, ngành, địa 

phƣơng trong công tác vận động viện trợ, quản lý hoạt động và viện trợ của 

các TCPCPNN; hƣớng dẫn các TCPCPNN và các cơ quan, tổ chức trực thuộc 

trong quan hệ, vận động viện trợ, quản lý hoạt động và viện trợ của các 

TCPCPNN. Về mặt hành chính, biện pháp này giúp các cơ quan, tổ chức 

trong nƣớc và các TCPCPNN trong việc xác định đƣợc đầu mối để liên hệ 

công tác, thay cho việc phải liên hệ với nhiều cơ quan, lãng phí thời gian và 

không hiệu quả. Ở các địa phƣơng, Vấn đề xác định một cơ quan đầu mối này 

là hết sức cần thiết do hiện nay việc phân công trách nhiệm liên quan đến 

quan hệ với các TCPCPNN còn phân tán. 

 Bốn là, các Bộ, ngành, địa phƣơng quan tâm xây dựng năng lực cho cơ 

quan đầu mối và các cơ quan, tổ chức trực thuộc của về công tác với các 

TCPCPNN. Nội dung gồm chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc liên quan; 

phƣơng pháp tiếp cận và vận động tài trợ từ các TCPCPNN; theo dõi, giám 

sát, đánh giá các dự án do các TCPCPNN tài trợ…. 

 Năm là, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam chủ 

động, tích cực tìm kiếm và nghiên cứu các TCPCPNN có lĩnh vực, địa bàn và 

ƣu tiên hoạt động phù hợp, thiết lập quan hệ và đề xuất các chƣơng trình, dự 

án hợp tác cụ thể. Thông thƣờng, các TCPCPNN hoan nghênh và đánh giá 

cao tính chủ động của các cơ quan, tổ chức Việt Nam. 

 Sáu là, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam xây 

dựng một hệ thống thông tin giám sát-đánh giá các dự án do các TCPCNN tài 

trợ (nhƣ nêu trên đây), để nâng cao hiệu quả và tác động tích cực của nguồn 

vốn viện trợ này. Khi triển khai vốn viện trợ đạt hiệu quả, các TCPCPNN và 
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các nhà tài trợ có xu hƣớng tiếp tục tài trợ mở rộng cho các dự án tƣơng tự 

nhiều hơn. 

 Bảy là, các Bộ, ngành, địa phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam 

quan tâm lựa chọn, đào tạo và phân công cán bộ có năng lực phù hợp để làm 

công tác với các TCPCPNN, trong đó có quan hệ và triển khai dự án hợp tác 

với các TCPCPNN. 

4.4.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đầu 

mối quốc gia về công tác với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài  

Theo các quy định hiện hành, cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động 

viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài ở cấp Trung ƣơng là Liên hiệp các tổ chức 

hữu nghị Việt Nam. Những nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan này bao gồm 

[36;38;129,130]: 

- Làm đầu mối trong quan hệ với các TCPCPNN;  

- Hƣớng dẫn các TCPCPNN trong quá trình hoạt động và triển khai 

viện trợ tại Việt Nam; 

- Cung cấp thông tin liên quan cho các TCPCPNN, các Bộ, ngành, địa 

phƣơng, tổ chức Việt Nam; 

- Hƣớng dẫn các Bộ, ngành, địa phƣơng, tổ chức Việt Nam trong quan 

hệ với các TCPCPNN; 

- Là cơ quan thƣờng trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài, trực tiếp hƣớng dẫn, tiếp nhận và chủ trì việc thẩm 

định hồ sơ đăng ký hoạt động của các TCPCPNN. 

Trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã 

thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc phân công. Tuy nhiên, trong những năm tới, để 

tiếp tục phát huy vốn viện trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế-xã 

hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tăng cƣờng triển khai một 

số giải pháp trọng tâm: 
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  - Tăng cƣờng phổ biến thông tin, hƣớng dẫn cho các bộ, ngành, tổ chức 

nhân dân và các địa phƣơng Việt Nam, về các TCPCPNN, lĩnh vực ƣu tiên tài 

trợ và khả năng thiết lập quan hệ hợp tác, để các bộ, ngành, tổ chức nhân dân 

và các địa phƣơng Việt Nam có thể chủ động nghiên cứu, tiếp cận và thiết lập 

quan hệ với các TCPCPNN tiềm năng. Các biện pháp cụ thể gồm tổ chức các 

hội nghị, hội thảo, xuất bản và phổ biến tài liệu hƣớng dẫn, cung cấp thông tin 

trên trang tin điện tử chính thức …. Cần chú trọng cung cấp thông tin trên trang 

tin điện tử do đây là biện pháp hiệu quả, giúp tiếp cận thông tin nhanh hơn. 

  - Tăng cƣờng phổ biến thông tin, hƣớng dẫn các TCPCPNN về các 

nhu cầu, ƣu tiên, khả năng hợp tác với các bộ, ngành, tổ chức nhân dân và các 

địa phƣơng Việt Nam. Nội dung thông tin chủ yếu là những lĩnh vực, địa bàn, 

nội dung khuyến khích vốn viện trợ của các TCPCPNN; chƣơng trình, kế 

hoạch xúc tiến viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài của ngành, địa phƣơng (nếu 

có); các đề xuất dự án dự kiến hợp tác với các TCPCPNN. Các biện pháp cụ 

thể có thể bao gồm tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, biên soạn và phổ 

biến tài liệu hƣớng dẫn, cung cấp thông tin trên trang tin điện tử chính thức…. 

Cần ƣu tiên đầu tƣ cung cấp thông tin trên trang tin điện tử do đây là biện 

pháp hiệu quả, các TCPCPNN, các tổ chức tài trợ có thể tiếp cận, tìm kiếm 

thông tin thuận lợi nhất. 

- Tăng cƣờng phổ biến, hƣớng dẫn các TCPCPNN về các quy định của 

Nhà nƣớc Việt Nam, trong đó có quy định về đăng ký và quản lý hoạt động 

của các TCPCPNN, quy định về quản lý và sử dụng viện trợ của các 

TCPCPNN, các quy định liên quan khác, để giúp các TCPCPNN hoạt động 

thuận lợi và đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hình thức phổ biến và 

hƣớng dẫn có thể bao gồm: cán bộ hƣớng dẫn trực tiếp; thông qua các hội 

nghị, hội thảo; phát hành các tài liệu hƣớng dẫn, cẩm nang, sổ tay; phổ biến 

các tài liệu hƣớng dẫn lên mạng internet (thông qua trang tin điện tử của cơ 

quan đầu mối quốc gia và cơ quan đầu mối của các bộ, ngành, địa phƣơng…). 
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- Tăng cƣờng phổ biến, hƣớng dẫn các bộ, ngành, tổ chức nhân dân và 

các địa phƣơng Việt Nam về các quy định liên quan đến TCPCPNN, quản lý 

và sử dụng viện trợ của các TCPCPNN, giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu 

quả sử dụng vốn viện trợ của các TCPCPNN. Hình thức phổ biến và hƣớng 

dẫn có thể bao gồm: cán bộ hƣớng dẫn trực tiếp; thông qua các hội nghị, hội 

thảo; phát hành các tài liệu hƣớng dẫn, cẩm nang, sổ tay; phổ biến các tài liệu 

hƣớng dẫn lên mạng internet (thông qua trang tin điện tử của cơ quan đầu mối 

quốc gia và cơ quan đầu mối của các bộ, ngành, địa phƣơng…). 

- Đẩy mạnh việc xúc tiến vận động nguồn viện trợ của các TCPCPNN 

bằng nhiều hình thức nhƣ cung cấp thông tin, tổ chức hội nghị, hội thảo, làm 

việc trực tiếp với các TCPCP kể cả với trụ sở chính của các TCPCPNN; mở 

rộng công tác xúc tiến vận động với các doanh nghiệp, quỹ tƣ nhân, cơ quan 

chính phủ các nƣớc để tăng cƣờng sự ủng hộ về nguồn lực tài chính cho các 

TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam. 

- Tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ với các TCPCPNN thƣờng xuyên, định kỳ và 

đột xuất để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, hƣớng dẫn, cung cấp thông tin về 

những ƣu tiên, đề xuất của các bộ, ngành, tổ chức nhân dân và các địa phƣơng 

Việt Nam… 

-  Nghiên cứu, đề xuất những chính sách khuyến khích các TCPCPNN 

đến Việt Nam để triển khai viện trợ. Các chính sách khuyến khích này có thể 

bao gồm ƣu đãi về thuế (thuế thu nhập cá nhân đối với ngƣời nƣớc ngoài làm 

việc cho các TCPCPNN, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng 

hóa, trang thiết bị… trong các dự án do TCPCPNN tài trợ, nhập khẩu miễn 

thuế trang thiết bị văn phòng đại diện…). 

-  Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên 

quan đến TCPCPNN và vốn viện trợ của các TCPCPNN để đảm bảo thông 

thoáng về thủ tục, phát huy đƣợc hiệu quả viện trợ trong phát triển kinh tế-xã 
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hội của đất nƣớc song vẫn chặt chẽ trong quản lý hoạt động và vốn viện trợ 

của các TCPCPNN. 

-  Lựa chọn, bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ 

của cơ quan đầu mối cấp quốc gia trong công tác với các TCPCPNN; tăng 

cƣờng đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ này để có thể vận 

động, hƣớng dẫn các TCPCPNN trong quá trình tiến hành viện trợ tại Việt Nam 

và hƣớng dẫn các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quan hệ với các TCPCPNN. 

- Xây dựng chƣơng trình và tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác với các TCPCPNN của các Bộ, ngành, địa 

phƣơng, các cơ quan, tổ chức Việt Nam. Nội dung đào tạo, tập huấn có thể bao 

gồm: Tình hình các TCPCPNN nói chung; phƣơng thức và ƣu tiên trong hoạt 

động của các TCPCPNN; các kỹ năng nhƣ đàm phán, ký kết, thiết kế, triển 

khai, giám sát, đánh giá dự án từ nguồn viện trơ của các TCPCPNN… 

 4.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 Với Quốc hội: Xin kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành luật có liên 

quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thu hút và phát huy vốn viện 

trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài trong phát triển kinh tế-xã hội 

của đất nƣớc; quan tâm chỉ đạo việc giám sát hoạt động và các dự án sử dụng 

vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài. 

 Với Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ: Xin kiến nghị Chính phủ sớm 

xem xét, thông qua bổ sung, sửa đổi Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 

01/3/2012 về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 

nƣớc ngoài tại Việt Nam, Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban 

hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài và các 

quy định liên quan khác theo hƣớng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc 

thu hút và phát huy vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc; chỉ đạo các cơ quan liên quan 

nghiên cứu các giải pháp đề xuất trên đây nhằm tăng cƣờng vận động, thu hút 
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và tiếp tục phát huy vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài 

trong phát triển kinh tế-xã hội; xin kiến nghị Thủ tƣớng Chính phủ xem xét và 

phê duyệt Chƣơng trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ của các tổ chức 

phi chính phủ nƣớc ngoài giai đoạn 2018-2025 để định hƣớng nguồn vốn viện 

trợ này vào các lĩnh vực, địa bàn và nội dung mà Chính phủ ƣu tiên. 

 Với các bộ ngành liên quan: Xin kiến nghị các bộ, ngành liên quan 

quan tâm, tạo điều kiện và chủ động vận động viện trợ của các tổ chức phi 

chính phủ nƣớc ngoài gắn với những ƣu tiên của bộ, ngành; xác định một cơ 

quan đầu mối trong quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài và 

quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác với các tổ chức 

phi chính phủ nƣớc ngoài. 

 Với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xin kiến nghị các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quan tâm, tạo điều kiện và chủ động 

vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài gắn với những ƣu 

tiên trong phát triển kinh tế-xã hội của đia phƣơng; xác định một cơ quan đầu 

mối trong quan hệ, vận động viện trợ và quản lý hoạt động, quản lý viện trợ 

của các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài; quan tâm lựa chọn, bố trí và nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác với các tổ chức phi chính phủ 

nƣớc ngoài. 
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KẾT LUẬN 

 

Vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới ngày càng 

tăng về giá trị và đã trở thành một nguồn lực quan trọng cho phát triển. 

Tại Việt Nam, từ 2001-2017, các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã 

triển khai vốn viện trợ với giá trị khá lớn, xấp xỉ 4 tỷ đô-la Mỹ. Đây đƣợc 

xác định là một nguồn lực bổ sung cho đầu tƣ phát triển, đƣợc thực hiện 

trong các lĩnh vực nhƣ phát triển kinh tế và giảm nghèo, phát triển y tế, giáo 

dục, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên 

và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Xem xét vốn viện trợ của các TCPCPNN với tƣ cách là một nguồn lực 

bổ sung cho đầu tƣ phát triển, luận án đã làm rõ, dòng vốn này bằng một tỷ 

trọng khá đáng kể so với một số nguồn lực đầu tƣ cho phát triển khác và cao 

hơn ODA không hoàn lại, cụ thể: 

So với tổng giá trị hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đƣợc giải ngân 

giai đoạn 2006-2016 (bao gồm cả vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại), 

giá trị vốn viện trợ của các TCPCPNN bằng 7,53%. 

Cùng thời gian này, so với giá trị ODA không hoàn lại đƣợc giải ngân 

(trên 2,438 tỷ đô-la Mỹ), giá trị vốn viện trợ giải ngân của các TCPCPNN 

(trên 3,079 tỷ đô-la Mỹ), lớn hơn khá nhiều. 

So sánh với đầu tƣ phát triển từ ngân sách Trung ƣơng cả giai đoạn 

2006-2017, giá trị vốn viện trợ giải ngân của các TCPCPNN bằng 6,61%. 

Ngoài ra, luận án cũng đã khảo sát vốn viện trợ của các TCPCPNN tại 

Việt Nam trong một số nội dung nhƣ giảm nghèo và nâng cao thu nhập, thúc 

đẩy tiến bộ xã hội thông qua đầu tƣ vào y tế, giáo dục và các vấn đề xã hội, 

bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. 

Trong khuôn khổ giới hạn nghiên cứu, Luận án đã thực hiện đƣợc nội 

dung và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Cụ thể, luận án đã hệ thống hóa những 
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vấn đề lý luận cơ bản về vốn viện trợ của các TCPCPNN đối với phát triển 

kinh tế-xã hội; xây dựng khung lý thuyết cho phân tích vốn viện trợ của các 

TCPCPNN đối với phát triển kinh tế-xã hội; phân tích thực trạng vốn viện 

trợ của các TCPCPNN trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam giai đoạn 

2001-2017, đặc biệt là xác định vị trí của nguồn vốn này trong phát triển 

kinh tế-xã hội với tƣ cách là một nguồn lực bổ sung cho phát triển, so sánh 

với một số nguồn lực khác (nhƣ vốn viện trợ ODA, chi đầu tƣ phát triển từ 

ngân sách Trung ƣơng), xác định những thành tựu, những vấn đề đặt ra và 

nguyên nhân của những vấn đề đặt ra đối với vốn viện trợ của các 

TCPCPNN; phân tích và đánh giá chính sách của Nhà nƣớc liên quan đến 

vốn viện trợ của các TCPCPNN; phân tích xu hƣớng vốn viện trợ của các 

TCPCPNN và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của nguồn vốn 

viện trợ của các TCPCPNN cho phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam trong 

giai đoạn đến năm 2025. 

Do phạm vi giới hạn của Luận án, một số nội dung cần đƣợc tiếp tục 

quan tâm nghiên cứu và làm sáng tỏ, nhất là việc lƣợng hóa ảnh hƣởng và tác 

động cụ thể về kinh tế-xã hội của nguồn vốn viện trợ của các TCPCPNN và 

những biện pháp nhằm phát huy tác động tích cực của nguồn vốn viện trợ này 

đối với phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam./. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Khái quát lịch sử vốn viện trợ của  

các tổ chức phi chính phủ trên thế giới 

 

Viện trợ phi chính phủ đƣợc xác định là đã xuất hiện từ thời kỳ thuộc 

địa, trƣớc khi có viện trợ phát triển chính thức (ODA). Thời kỳ sơ khởi của 

viện trợ phát triển chính thức đƣợc xác định trong khoảng từ cuối những năm 

1920, khi nƣớc Anh bắt đầu viện trợ cho các nƣớc thuộc địa thông qua Luật 

Thuộc địa năm 1929 và Mỹ bắt đầu tài trợ các trung tâm nghiên cứu nông 

nghiệp ở Mỹ La-tinh thông qua Bộ Nông nghiệp Mỹ những năm đầu 1930. 

Cuối những năm 1940, nguồn vốn này đƣợc đánh dấu bằng Kế hoạch 

Marshall của Mỹ - hỗ trợ tái thiết châu Âu, và sau đó, Liên hợp quốc và các 

quốc gia giàu có đƣợc kêu gọi giúp đỡ các quốc gia nghèo [119; tr.24]. 

Trong khi đó, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ đƣợc ghi nhận đã 

có trong hầu hết thời kỳ thuộc địa, chủ yếu là từ các tổ chức tôn giáo hoặc 

nguồn gốc giáo hội, với nguồn tài chính của chính họ hoặc do họ vận động 

đóng góp từ các cá nhân. Một số tổ chức phi chính phủ đã tiến hành viện trợ 

từ những năm 1920 nhƣ Danchurchaid (Viện trợ nhà thờ Đan Mạch) và Save 

the Children (Cứu trợ Nhi đồng), đến nay vẫn còn tồn tại. Một tổ chức phi 

chính phủ tên tuổi đƣợc thành lập và hoạt động viện trợ chủ yếu ở châu Âu 

ngay trong nửa đầu những năm 40 của thế kỷ trƣớc, ví dụ nhƣ Dịch vụ Cứu 

trợ Thiên chúa giáo (Catholic Relief Services – CRS), CARE, ChristianAid, 

OXFAM, Norwegian Church Aid [119; tr.25-26]. Tuy nhiên, từ cuối thập kỷ 

40 đến cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trƣớc, viện trợ nói chung, viện trợ của các 

tổ chức phi chính phủ nói riêng vẫn chủ yếu là cứu trợ và cung cấp dịch vụ cơ 

bản ở quy mô nhỏ [119; tr.28]. 

Thập kỷ 70 của thế kỷ trƣớc đánh dấu cam kết cung cấp viện trợ phát 

triển với mục tiêu đạt 0,7% GNI của các nƣớc thành viên Tổ chức Hợp tác và 
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phát triển kinh tế (OECD) vào giữa thập kỷ, và theo đó, viện trợ phát triển 

chính thức đã tăng lên đáng kể. Trong khi đó, hoạt động viện trợ phi chính 

phủ có một bƣớc thay đổi quan trọng. Thay cho việc chỉ tập trung cung cấp 

các dịch vụ xã hội cơ bản, các tổ chức phi chính phủ bắt đầu viện trợ cho các 

lĩnh vực mang tính phát triển hơn nhƣ tín dụng vi mô, phát triển nông thôn, 

đào tạo kỹ năng và cung cấp chuyên gia tình nguyện ở các lĩnh vực. Một số 

chính phủ bắt đầu chuyển giao viện trợ ở quy mô nhỏ thông qua các tổ chức 

phi chính phủ. Vào cuối thập niên 70 đó, tổng giá trị viện trợ phi chính phủ 

trên thế giới ƣớc đạt 2,3 tỷ đô-la Mỹ, so với khoảng 27 tỷ đô-la Mỹ viện trợ 

phát triển chính thức [119; tr.32-33]. 

Bƣớc vào thập kỷ 80 của thế kỷ 20, với thiên tai nặng nề xảy ra ở nhiều 

nơi trên thế giới, nhất là hạn hán và nạn đói ở châu Phi, một mặt, viện trợ 

khẩn cấp, nhân đạo do các tổ chức phi chính phủ triển khai tăng lên, viện trợ 

lƣơng thực của các chính phủ cũng đƣợc triển khai nhiều hơn qua các tổ chức 

phi chính phủ; mặt khác, viện trợ phi chính phủ đƣợc tập trung nhiều hơn cho 

các dự án giảm nghèo và phát triển, công chúng và chính phủ các nƣớc cũng 

nhìn nhận rõ nét hơn vai trò của các tổ chức phi chính phủ, nhất là trong tiếp 

cận và hỗ trợ những nhóm ngƣời nghèo nhất, và vì vậy, nguồn thu tài chính 

cho các hoạt động của các tổ chức này cũng tăng lên đáng kể. Một số tổ chức 

phi chính phủ bắt đầu hoạt động vận động chính sách, chủ yếu tập trung vào 

các chính sách để có lợi cho ngƣời nghèo, nhƣ chính sách viện trợ của các 

chính phủ [119; tr.37-38]. 

Từ những năm 90 của thế kỷ trƣớc đến nay, trong khi viện trợ phát 

triển chính thức có sự chững lại thì viện trợ phi chính phủ không ngừng tăng 

lên nhanh chóng. Năm 2004, tổng giá trị viện trợ do các tổ chức phi chính phủ 

triển khai đạt tới 23 tỷ đô-la Mỹ và năm 2005 đạt 30 tỷ đô-la Mỹ. Các nhà tài 

trợ song phƣơng và đa phƣơng (Liên hợp quốc) đều đẩy mạnh triển khai tài 

trợ qua các tổ chức phi chính phủ; một số quốc gia phát triển đặt mục tiêu 
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triển khai 30% tổng viện trợ phát triển chính thức qua các tổ chức phi chính 

phủ; nhiều dự án đƣợc đồng tài trợ bởi các nhà tài trợ phát triển chính thức và 

các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, các hoạt động vận động chính sách cũng 

đƣợc các tổ chức phi chính phủ đẩy mạnh, trong đó bao gồm các chiến dịch 

vận động chính sách chống đói nghèo, các chính sách vì ngƣời nghèo, bảo vệ 

môi trƣờng, chống mặt trái của toàn cầu hóa…. Các tổ chức phi chính phủ đã 

trở thành một thành phần trong các diễn đàn chính sách phát triển và diễn đàn 

tài trợ. Các quốc gia tài trợ thì coi các tổ chức phi chính phủ là đối tác phát 

triển, vừa là các tổ chức tài trợ, vừa là các tổ chức triển khai viện trợ và có vai 

trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ cho ngƣời nghèo [111, tr.4]. 

Trong khi đó, tại Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên hợp quốc, tính đến cuối 

năm 2014, đã có trên 4.000 tổ chức phi chính phủ ở nhiều quốc gia đƣợc trao 

quy chế tƣ vấn, tạo điều kiện để các tổ chức này có vai trò ngày càng lớn 

trong các vấn đề quốc tế. 
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Phụ lục 2: Số ngƣời hƣởng lợi trực tiếp  

từ viện trợ của một số tổ chức phi chính phủ năm 2013 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động của các tổ chức phi chính phủ 2014)  

 

 STT Tên Tổ chức 
Số người hưởng 

lợi (nghìn người)  

1 World Vision Inetrnational               412.975  

2 Care International                 97.040  

3 Save the Children               143.000  

4 Oxfam International                 20.700  

5 ActionAid Inernational                 27.000  

6 SOS Children’s Villages International                    1.000  

7 Bread for the World                    1.000  

8 Adventist Development and Relief Agency International                       250  

9 Family Health International (FHI360)                 12.000  

10 Medecins Sans Frontier                 15.000  

11 SNV                    9.757  

12 MSH                    2.500  

13 PLAN International               164.900 

14 Habitat for Humanity International                     3.000  

15 Concern Worldwide                     3.000  

16 Handicap International                    1.600  

17 HELVETAS                    3.016  

18 HIVOS                    7.000  

19 ORBIS Interntional                    4.700  
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20 ChildFund                 18.200  

21 Pathfinder International                 23.000  

22 Terre des Hommes International (TDH)                    3.000  

23  Fred Hollows Foundation                    4.500  

24 Lions' Clubs International                 10.000  

25 SAMARITAN’S PURSE                     5.800  

26 Heifer International                    2.140  

27  East Meets West Foundation                    2.500  

28 Malteser International                    1.500  

29 VSO International                 10.000  

30 DANISH REFUGEE COUNCIL                     1.000  

 Tổng cộng:            1.011.078  
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Phụ lục 3: Thống kê viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài theo địa phƣơng 

giai đoạn 2001-2017 

Đơn vị tính: Đô-la Mỹ 

STT Tỉnh/thành phố 

Tổng giá trị viện 

trợ PCPNN giải 

ngân 

Giá trị viện trợ giải 

ngân từng tỉnh/Tổng 

giá trị giải ngân (%) 

1 An Giang           30,256,430  0.76 

2 Bà Rịa - Vũng Tàu           17,142,706  0.43 

3 Bắc Giang           30,445,292  0.77 

4 Bắc Kạn           22,075,174  0.56 

5 Bạc Liêu             3,259,262  0.08 

6 Bắc Ninh             8,602,634  0.22 

7 Bến Tre           28,499,737  0.72 

8 Bình Định           30,497,342  0.77 

9 Bình Dƣơng             7,133,908  0.18 

10 Bình Phƣớc             6,298,346  0.16 

11 Bình Thuận           23,646,123  0.60 

12 Cà Mau           25,643,276  0.65 

13 Cần Thơ           12,861,100  0.32 

14 Cao Bằng           43,037,748  1.09 

15 Đà Nẵng         134,882,711  3.40 

16 Đắk Lắk           53,719,547  1.36 

17 Đắk Nông             7,835,479  0.20 

18 Điện Biên           43,075,691  1.09 

19 Đồng Nai           29,560,124  0.75 

20 Đồng Tháp           16,186,787  0.41 

21 Gia Lai             9,701,375  0.24 
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22 Hà Giang           24,010,755  0.61 

23 Hà Nam             7,511,987  0.19 

24 Hà Nội         405,387,510  10.23 

25 Hà Tĩnh           41,116,656  1.04 

26 Hải Dƣơng           21,744,142  0.55 

27 Hải Phòng           60,373,703  1.52 

28 Hậu Giang             8,479,098  0.21 

29 Hòa Bình           49,990,130  1.26 

30 Hƣng Yên           20,855,073  0.53 

31 Khánh Hòa           45,280,459  1.14 

32 Kiên Giang           23,920,450  0.60 

33 Kon Tum           26,687,409  0.67 

34 Lai Châu           16,337,243  0.41 

35 Lâm Đồng           21,384,199  0.54 

36 Lạng Sơn           14,621,874  0.37 

37 Lào Cai           35,617,732  0.90 

38 Long An           28,034,544  0.71 

39 Nam Định           24,646,438  0.62 

40 Nghệ An           56,241,811  1.42 

41 Ninh Bình           12,184,831  0.31 

42 Ninh Thuận           15,973,741  0.40 

43 Phú Thọ           36,550,572  0.92 

44 Phú Yên           11,503,103  0.29 

45 Quảng Bình           60,891,757  1.54 

46 Quảng Nam           97,177,601  2.45 

47 Quảng Ng i           38,507,851  0.97 

48 Quảng Ninh           33,984,371  0.86 
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49 Quảng Trị         143,756,764  3.63 

50 Sóc Trăng           16,765,021  0.42 

51 Sơn La           17,784,203  0.45 

52 Tây Ninh             4,052,655  0.10 

53 Thái Bình           18,144,389  0.46 

54 Thái Nguyên           68,165,697  1.72 

55 Thanh Hóa         131,263,634  3.31 

56 Thừa Thiên-Huế         148,987,327  3.76 

57 Tiền Giang           24,836,688  0.63 

58 TP. Hồ Chí Minh         428,430,093  10.81 

59 Trà Vinh           17,753,392  0.45 

60 Tuyên Quang             9,612,018  0.24 

61 Vĩnh Long           45,099,565  1.14 

62 Vĩnh Phúc           24,305,392  0.61 

63 Yên Bái           46,992,897  1.19 

64 Nhiều tỉnh         904,188,418  22.81 

65 Trung ƣơng         193,280,913  4.88 

 Tổng  3,964,518,396   
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Phụ lục 4: Chi Ngân sách Nhà nƣớc cho các Chƣơng trình mục tiêu so 

với viện trợ phi chính phủ nƣớc ngoài giai đoạn 2006-2013 

        

Đơn vị tính:Tỷ 
Đô-la Mỹ 

 
  Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tỷ giá VNĐ/USD 15,993 16,078 16,539 17,863 19,173 20,696 20,876 21,048 

Chi Ngân 

sách Nhà 

nƣớc 

 Đầu tƣ 

phát triển  
     5.1010       6.1855  

     

6.0082  

     

6.3147  

     

6.5457  

     

7.3444  

     

8.6223  
     8.3143  

 Giáo dục- 

dạy nghề  
     2.2739       2.9407  

     

3.2686  

     

3.7692  

     

4.4177  

     

5.3213  

     

6.5108  
     7.8108  

 CT Mục 

tiêu Quốc 

gia  

     0.5397       0.5706  
     

0.6277  

     

0.7531  

     

0.8337  

     

0.8947  

     

1.0083  
     0.9516  

Chi Ngân 

sách Trung 

ƣơng 

 Đầu tƣ 

phát triển  
     2.8875       3.7424  

     

3.3666  

     

3.4317  

     

3.6145  

     

3.8075  

     

4.5698  
     3.8911  

 Y tế, Dân 

số  
     0.3005       0.2321  

     

0.2787  

     

0.5229  

     

0.6660  

     

0.5354  

     

0.6328  
     0.6392  

 Giáo dục- 

dạy nghề  
     0.6288       0.6730  

     

0.6554  

     

0.8246  

     

0.9910  

     

1.0920  

     

1.3374  
     1.4672  

 Bảo vệ 

môi 

trƣờng  

           -         0.0330  
     

0.0351  

     

0.0476  

     

0.0511  

     

0.0532  

     

0.0575  
     0.0557  

GDP 
 VIỆT 

NAM   
   66.3700     77.4100  

   

99.1300  

 

106.0000  

 

115.9000  

 

135.5000  

 

155.8000  
 171.2000  

ODA 

 Cam kết        4.4456       5.4266  
     

5.9147  

     

8.0639  

     

7.9055  

     

7.3868  

     

6.4860  
     6.5000  

 Giải ngân        1.7850       2.1760  
     

2.2530  

     

4.1050  

     

3.5410  

     

3.6688  

     

4.1732  
     4.6860  

 Viện trợ 

không 

hoàn lại   

  0.2350   0.1545    0.1600      0.2915      0.2514  0.1800  0.4250   0.3900  

Chƣơng 

trình Mục 

tiêu Quốc 

gia, Đề án 

135, trồng 

rừng  

 Y tế, dân 

số  
     0.0358       0.0410  

     

0.0372  

     

0.0397  

     

0.0402  
            -                -                -    

 Giáo dục 

- Đào tạo  
     0.1857       0.2102  

     

0.2104  

     

0.2239  

     

0.2295  
            -                -                -    

 Giải 

quyết các 

vấn đề x  

     0.0569       0.0628  
     

0.0707  

     

0.0812  

     

0.0897  
            -                -                -    
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hội  

 Giảm 

nghèo  
     0.0578       0.0111  

     

0.0201  

     

0.0223  

     

0.0407  
            -                -                -    

 Tài 

nguyên - 

Môi 

trƣờng  

     0.0221       0.0267  
     

0.0376  

     

0.0523  

     

0.0573  
            -                -                -    

Chƣơng 

trình 135 
     0.1135       0.1037  

     

0.1225  

     

0.1838  

     

0.1930  
            -                -                -    

 Dự án 

trồng 

rừng  

     0.0381       0.0448  
     

0.0496  

     

0.0560  

     

0.0743  
            -                -                -    

Các 

TCPCPNN 

giải ngân 

 Y tế, dân 

số  
     0.0688       0.1082  

     

0.1004  

     

0.1011  

     

0.1028  

     

0.1001  

     

0.0961  
     0.1016  

 Giáo dục 

- Đào tạo  
     0.0434       0.0422  

     

0.0358  

     

0.0381  

     

0.0377  

     

0.0234  

     

0.0285  
     0.0244  

 Giải 

quyết các 

vấn đề x  

hội  

     0.0573       0.0421  
     

0.0516  

     

0.0485  

     

0.0479  

     

0.0738  

     

0.0555  
     0.0681  

 Phát 

triển kinh 

tế-x  hội  

     0.0378       0.0383  
     

0.0374  

     

0.0512  

     

0.0525  

     

0.0629  

     

0.0565  
     0.0491  

 Tài 

nguyên - 

Môi 

trƣờng  

     0.0060       0.0158  
     

0.0161  

     

0.0135  

     

0.0134  

     

0.0198  

     

0.0370  
     0.0320  

 Giá trị 

viện trợ 

PCP giải 

ngân 

hàng năm   

     0.2160       0.2530  
     

0.2500  

     

0.2710  

     

0.2790  

     

0.3047  

     

0.2979  
     0.3024  
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Phụ lục 5. Các dự án điển cứu 

Phụ lục 5.1: Dự án “Phát triển cây mây giúp cải thiện sinh kế  

cho nông dân nghèo tại huyện Tƣơng Dƣơng” do OXFAM tài trợ 

Tƣơng Dƣơng là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An, nơi có tiềm 

năng lớn về đất đai và khí hậu, phù hợp cho phát triển cây mây, đồng thời đã 

có nhiều loại mây tự nhiên. Tuy nhiên, cây mây vẫn chƣa phát triển và chƣa 

có vai trò trong tạo thu nhập cho ngƣời dân địa phƣơng. 

Trong khi đó, tỷ lệ đói nghèo ở Tƣơng Dƣơng còn rất cao, với tỷ lệ hộ nghèo 

chung là 53,5%, trong đó một số xã có tỷ lệ lên tới trên 90%. Thu nhập của 

ngƣời dân bấp bênh, ngƣời dân địa phƣơng vẫn phá rừng làm rẫy. 

Từ thực tế đó, dự án đã lựa chọn mô hình sản xuất ở địa phƣơng là phát triển 

cây mây. Mô hình này vừa đảm bảo phù hợp với thế mạnh, vừa tạo thu nhập, 

vừa góp phần bảo vệ môi trƣờng. Dự án đã nhận đƣợc sự ủng hộ mạnh mẽ 

của chính quyền và nhân dân địa phƣơng, đồng thời đƣợc lồng ghép vào 

Chƣơng trình 30A của Chính phủ Việt Nam.  

Dự án bao gồm bốn biện pháp can thiệp:  

 Nâng cao kỹ thuật (hình thành tự nguyện các nhóm nông dân cùng sở 

thích, tập huấn kỹ thuật ƣơm trồng và chăm sóc mây, tham quan các 

mô hình tốt. 

 Xây dựng mô hình trồng mây: Bao gồm các mô hình vƣờn ƣơm và mô 

hình trồng mây thâm canh. 

 Liên kết thị trƣờng: Dự án hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp chế 

biến, sản xuất hàng thủ công mây tre đan trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy 

tiêu thụ nguyên liệu mây bền vững và với giá trị cao. 

 Lồng ghép với các chƣơng trình của Chính phủ: Dự án đƣợc lồng ghép 

với Chƣơng trình 30A của Chính phủ và Chƣơng trình phát triển ngành 

mây của tỉnh Nghệ An để nâng cao hiệu quả và tính bền vững của dự án. 
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Tác động: Sau khi đƣợc triển khai, dự án đã nâng cao nhận thức và kỹ thuật 

cho ngƣời dân vùng dự án; tạo nguồn thu nhập bổ sung cho các hộ nông dân 

tham gia, trong đó thu nhập trung bình tăng lên từ 11-14 triệu đồng/hộ, riêng 

các hộ làm vƣờn ƣơm với diện tích lớn có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; đã 

tạo ra một ngành sản xuất phù hợp với thế mạnh địa phƣơng, góp phần bảo vệ 

môi trƣờng. 

Nguồn: [26]. 
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Phụ lục 5.2: Dự án “Tiết kiệm và tín dụng” do Save the Children Japan 

tài trợ tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 

Dự án là một hợp phần của chƣơng trình dinh dƣỡng tổng hợp do tổ chức 

Save the Children Japan (Cứu trợ Nhi đồng Nhật Bản) tài trợ, với 4 hợp phần 

gồm: Tín dụng và tiết kiệm (tạo lập quỹ cho vay quay vòng cho phụ nữ); dinh 

dƣỡng cho trẻ em (nâng cao nhận thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở 

và cha mẹ); chăm sóc thai nghén (nâng cao kiến thức và kỹ năng cho phụ nữ 

mang thai); an ninh thực phẩm hộ gia đình (nâng cao nhận thức và kỹ năng 

cho hộ gia đình, hỗ trợ giống cây và con). 

Dự án đƣợc thực hiện từ 2003-2008, sau đó vào giai đoạn tự duy trì với hợp 

phần tiết kiệm và tín dụng làm trung tâm, trong đó hình thành quỹ cho vay 

quay vòng với yêu cầu phụ nữ tham gia (thông qua nhóm phụ nữ) phải tiết 

kiệm và trả gốc và lãi thƣờng xuyên. Ban đầu, dự án gặp khó khăn, không 

nhận đƣợc sự ủng hộ của chính quyền địa phƣơng do theo họ lãi suất cho vay 

cao hơn lãi suất ngân hàng và vì thế không phù hợp với ngƣời nghèo. 

Kết quả dự án: Tổng dƣ nợ của dự án đạt 1,8 tỷ đồng, tăng 80% so với số vốn 

cấp ban đầu của dự án (khoảng 1 tỷ đồng). 983 phụ nữ thoát nghèo và 645 trẻ 

em suy dinh dƣỡng đã thoát khỏi tình trạng suy dinh dƣỡng. Trong tổng số 10 

xã tham gia dự án, dự án thành công tại 9 xã (90%). 

Nguồn: [26]. 
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Phụ lục 5.3: Dự án “Quỹ Phát triển x  Cao Thƣợng” 

Dự án “Quỹ Phát triển xã Cao Thƣợng” (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) do tổ 

chức phi chính phủ Thụy Sĩ Helvetas triển khai từ 2003-2006. Đây là một xã 

dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc nhƣ Dao, Tày, H’Mông. Mục 

đích của dự án là cung cấp một quỹ đầu tƣ cho xã, do chính quyền xã quản lý, 

đƣợc điều hành theo phƣơng pháp có sự tham gia của ngƣời dân. 

Các hoạt động của dự án gồm khuyến nông (tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, 

chăn nuôi, thú y, cung cấp dụng cụ thú y, cấp tín dụng cho dịch vụ thú y) và hỗ 

trợ xây dựng một số hạ tầng quy mô nhỏ (nhƣ thủy lợi nhỏ, các hệ thống cung 

cấp nƣớc sạch, bể chứa nƣớc sạch, cầu treo…). Về ngân sách, 12% đƣợc dành 

cho khuyến nông, 86% cho các dự án hạ tầng nhỏ và 2% cho các chi phí khác. 

Sau 3 năm triển khai dự án, với các hoạt động khuyến nông và thủy lợi, ngƣời 

dân địa phƣơng đã tăng đƣợc năng suất ngô từ 450 kg/ha lên 530 kg/ha, có 

nơi lên tới 880 kg/ha. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 28% xuống còn 4%. Trong 

khi đó, 17% ngƣời dân trong xã đƣợc dùng nƣớc sạch từ dự án (so với 27% từ 

Chƣơng trình 135 của Chính phủ). Cầu treo dân sinh đã giúp ngƣời dân đi lại 

thuận tiện và an toàn, giúp lƣu thông đƣợc hàng hóa tốt hơn. Ngoài ra, năng 

lực của chính quyền cấp xã cũng đƣợc tăng cƣờng, tiếp cận thông tin với bên 

ngoài đã cải thiện đáng kể. 

Nguồn: [18] 
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Phụ lục 5.4: Dự án “Phát triển thị trƣờng nông thôn – Tăng cƣờng vệ 
sinh và chuỗi giá trị lúa và lợn vì sức khỏe môi trƣờng và an ninh lƣơng 

thực ở Việt Nam” 

Dự án “Phát triển thị trƣờng nông thôn – Tăng cƣờng vệ sinh và chuỗi giá trị 
lúa và lợn vì sức khỏe môi trƣờng và an ninh lƣơng thực ở Việt Nam” do tổ 
chức phi chính phủ CODESPA (Tây-ban-nha) triển khai tại hai tỉnh Yên Bái 
và Tuyên Quang của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014. Tổng ngân sách 
dự án là 1,3 triệu Ơ-rô. Mục đích của dự án là đóng góp cho giảm nghèo và 
cải thiện môi trƣờng thông qua việc áp dụng cách tiếp cận thị trƣờng trong 
một số lĩnh vực có tác động đến nhiều ngƣời dân, trong đó có ngƣời nghèo và 
cận nghèo, bao gồm chuỗi giá trị chăn nuôi lợn, cải thiện sức khỏe thông qua 

tăng cƣờng vệ sinh và thâm canh lúa bằng kỹ thuận bón phân cải tiến. 
Theo đánh giá, các nội dung dự án hoàn toàn phù hợp với ngƣời dân địa 
phƣơng, đồng thời mang lại lợi ích về thu nhập cho các hộ gia đình thông qua 
việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và sức khỏe. Những lợi ích đƣợc xác định là 
“có thể thấy đƣợc” thông qua mùa vụ lúa và sức khỏe ngƣời dân. Riêng về 
nâng cao thu nhập, sau 3 năm thực hiện, dự án đã hỗ trợ 3.600 hộ gia đình 
nâng cao thu nhập mỗi năm 100 Ơ-rô (khoảng 2,5 triệu đồng). 
Riêng hợp phần nâng cao năng suất lúa thông qua kỹ thuật bón phân mới, 
đánh giá cho thấy: 

 110.000 hộ nông dân đã áp dụng kỹ thuật bón phân mới (phân bón dúi 
sâu). 

 51 doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất và cung ứng phân bón nén. 
 Kỹ thuật bón phân dúi sâu đƣợc áp dụng ở 40% diện tích lúa trong khu 

vực mục tiêu của dự án. 
 500.000 ngƣời đã đảm bảo an ninh lƣơng thực, trong đó 350.000 ngƣời 

là đồng bào dân tộc thiểu số. 
 Năng suất lúa tăng 30%. 

Nguồn: [113]. 
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Phụ lục 5.5: Viện trợ của tổ chức Atlantic Philanthropies trong y tế 
Atlantic Philanthropies (AP), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở đăng ký tại 
Bermuda (Anh), bắt đầu hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển tại Việt 
Nam năm 1999. Từ 1999-2013, với mục đích nâng cao chất lƣợng cuộc sống 
và công bằng trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, AP đã tài trợ tổng cộng 
129 dự án trong lĩnh vực y tế với tổng giá trị viện trợ giải ngân là 259 triệu 
đô-la Mỹ, tập trung vào các nội dung: Thay đổi toàn diện chăm sóc sức khỏe 
ban đầu, bao gồm xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ y tế cơ sở; tăng 
cƣờng công tác điều dƣỡng, trong đó có đào tạo về điều dƣỡng; đào tạo kỹ 
năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bác sĩ, y sĩ, nữ hộ sinh, cán bộ y tế cộng 
đồng; hỗ trợ các chiến dịch về chính sách và thay đổi hành vi trong kiểm soát 
thuốc lá và phòng ngừa thƣơng vong; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo 
cán bộ y tế cho một số bệnh viện đa khoa và chuyên ngành tuyến tỉnh (nhƣ 
Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Tim mạch Huế) và tuyến Trung ƣơng 
(Bệnh viện Nhi Trung ƣơng). 
Các dự án do AP tài trợ trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam đã có những tác động 
tích cực và cụ thể: 

 Đã giúp đào tạo nhiều bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển 
nghề công tác xã hội và mạng lƣới chăm sóc sức khỏe tâm thần; xây 
dựng các bộ tiêu chuẩn đào tạo y tá và đƣợc Bộ Y tế phê duyệt; xây 
dựng chƣơng trình đào tạo và thí điểm dịch vụ chăm sóc tại gia đình. 

 Trên 9 triệu ngƣời dân đã có dịch vụ y tế chất lƣợng thông qua 800 
trạm y tế do AP tài trợ xây dựng mới hoặc nâng cấp; các bác sĩ tại Bệnh 
viện Đa khoa Huế đã có thể ghép tim mà không cần trợ giúp của 
chuyên gia nƣớc ngoài; thúc đẩy xây dựng quy định pháp luật bắt buộc 
đội mũ xe máy, giúp giảm 12% tỷ lệ tử vong và 24% tỷ lệ bị thƣơng do 
tai nạn giao thông ngay trong năm đầu tiên. 

 Nâng cao năng lực cho hai cơ sở nghiên cứu và đào tạo về y tế công 
cộng, trong đó có Đại học Y tế công cộng Hà Nội; khởi xƣớng việc xây 
dựng lại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng; hỗ trợ thiết lập Phòng thí nghiệm 
virut máu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ƣơng. 

Nguồn: [54]. 
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Phụ lục 5.6: Dự án “Nâng cao kiến thức và xây dựng năng lực về chăm 

sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Bắc Cạn” 

Dự án “Nâng cao kiến thức và xây dựng năng lực về chăm sóc sức khỏe cho 

phụ nữ và trẻ em tỉnh Bắc Cạn” do tổ chức APHEDA (Ôxtrâylia) triển khai 

tại 6 xã của 2 huyện vùng cao khó khăn là Ngân Sơn và Chợ Đồn thuộc tỉnh 

Bắc Cạn, thời gian từ 2001-2005. Đối tác địa phƣơng của dự án là Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Cạn. Trƣớc khi dự án đƣợc triển khai, tỷ lệ suy dinh 

dƣỡng trong trẻ em độ tuổi dƣới 5 trong các xã vùng dự án là 42%. 

Mục tiêu của dự án là: Giảm tỷ lệ suy dinh dƣỡng trong trẻ em dƣới 5 tuổi; 

khám và giáo dục sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em dƣới 5 tuổi; cung cấp kỹ 

năng tập huấn và kỹ năng truyền thông/giáo dục/thông tin cho cán bộ Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các nhân viên y tế cộng đồng; xây dựng năng lực tập 

huấn, quản lý dự án cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

Sau 4 năm thực hiện dự án, toàn bộ các mục tiêu của dự án đều đã vƣợt mức 

đề ra. Tỷ lệ suy sinh dƣỡng trong trẻ em độ tuổi dƣới 5 giảm từ 42% xuống 

còn 27,9% (mục tiêu đề ra là 33%), số trẻ đƣợc cân và theo dõi sức khỏe là 

1.211 (mục tiêu là 988); tỷ lệ phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa đã giảm đáng kể, 

từ 41,3% năm 2000 xuống 25,5% năm 2005 (mục tiêu là 33%), số lƣợng phụ nữ 

đƣợc khám thai và giáo dục sức khỏe là 2.825 ngƣời (mục tiêu là 2.762 ngƣời); 

các bà mẹ đã có thay đổi tích cực trong hành vi chăm sóc sức khỏe cho bả mẹ và 

trẻ em; ngoài ra, tập huấn về giới của dự án cũng đã góp phần tăng nhận thức về 

bình đẳng nam nữ, nâng cao vai trò của ngƣời phụ nữ trong gia đình và cộng 

đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đƣợc tăng cƣờng về năng lực, đã thay đổi 

đƣợc hình thức và chất lƣợng hoạt động của hội, năng lực về tổ chức và triển 

khai, giám sát, đánh giá dự án cũng đƣợc tăng cƣờng. 

Nguồn: [135]. 
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Phụ lục 5.7: Dự án Thiết lập đƣờng dây tƣ vấn và hỗ trợ trẻ em  

1800-1567 

Dự án Thiết lập đƣờng dây tƣ vấn và hỗ trợ trẻ em 1800-1567 là hợp tác giữa 

Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội với tổ chức Plan International. Từ năm 

2004-2013, từ khi đi vào hoạt động, đƣờng dây tƣ vấn miễn phí này đã trở 

thành một ngƣời bạn của trẻ em, đã tiếp nhận 1,5 triệu cuộc gọi, trong đó 17% 

cuộc gọi đƣợc tƣ vấn, kết nối can thiệp. 

Tổ chức Plan International chia sẻ chi phí tài chính và hỗ trợ kỹ thuật. 

Nguồn: [22]. 
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Phụ lục 5.8: Dự án thúc đẩy an toàn giao thông  

tại thành phố Hồ Chí Minh 

Dự án thúc đẩy an toàn giao thông đƣờng bộ do Handicap International Bỉ tài 

trợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự án bao gồm 3 cấp độ là: i) Cải thiện an 

toàn giao thông tại quận Bình Tân thông qua chuyển giao kỹ thuật cho Ban 

An toàn giao thông, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền về trƣờng học an 

toàn, nâng cao nhận thức cho lái xe, hỗ trợ nạn nhân và kiểm soát các điểm 

đen; ii) Tổ chức chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông đƣờng bộ trên 

phạm vi toàn thành phố; iii) Ở cấp quốc gia, vận động chính sách an toàn 

đƣờng bộ cho ngƣời khuyết tật. 

Sau một thời gian triển khai, dự án đã góp phần giảm 22,3% tai nạn giao 

thông đƣờng bộ ở quận Bình Tân, năng lực về an toàn giao thông ở cấp quận 

và cấp thành phố đã đƣợc tăng cƣờng. 

Nguồn: [72]. 
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Phụ lục 5.9: Chƣơng trình hỗ trợ giáo dục do VVOB tài trợ 

Chƣơng trình hỗ trợ giáo dục do VVOB (một tổ chức phi chính phủ Bỉ) tài trợ 

trong giai đoạn 2008-2013 tại 5 tỉnh miền Bắc và miền Trung, trong đó có 

Quảng Nam. Mục đích chung của chƣơng trình là nâng cao chất lƣợng giáo 

dục trung học cơ sở thông qua việc hỗ trợ quá trình thay đổi hƣớng tới dạy và 

học tích cực ở cấp trung học cơ sở. 

Chƣơng trình tại Quảng Nam gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần quản lý giáo 

dục do Sở Giáo dục và Đào tạo làm đối tác; hợp phần đào tạo giáo viên do 

Trƣờng Đại học Quảng Nam làm đối tác; hợp phần tham gia của cộng đồng 

do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm đối tác. 

Tác động của chƣơng trình đƣợc đánh giá với từng cơ quan đối tác, sự thay 

đổi về phƣơng pháp và cách tiếp cận trong dạy và học, tác động đến nhóm đối 

tƣợng cuối cùng là học sinh trung học cơ sở. Riêng về hợp phần quản lý giáo 

dục hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo, chƣơng trình đã hỗ trợ cơ quan này 

xây dựng tầm nhìn của giáo dục Quảng Nam và trên cơ sở đó, nhiều thay đổi 

đã đƣợc ghi nhận: 

 Chú trọng nâng cao kỹ năng dạy học của đội ngũ giáo viên, xây dựng 

đội ngũ giáo viên nòng cốt để đổi mới phƣơng pháp giảng dạy. 

 Đã đẩy mạnh đổi mới phƣơng pháp dạy học, các hoạt động bồi dƣỡng 

giáo viên; công tác kiểm tra giám sát hoạt động dạy và học đƣợc thực 

hiện thƣờng xuyên. 

 Đầu tƣ cho trang thiết bị dạy và học đƣợc tăng cƣờng (hầu hết các 

trƣờng đều có phòng học vi tính, các trƣờng đều có máy tính kết nối 

internet; một số trƣờng đƣợc trang bị bảng tƣơng tác thông minh, máy 

chiếu…). 

 Nguồn tài nguyên dạy học ngày càng đƣợc hình thành và phát triển; 
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trang tài nguyên điện tử của Sở đƣợc cập nhật thƣờng xuyên. 

 Nhiều nội dung tập huấn đã đƣợc triển khai cho cán bộ quản lý giáo 

dục và giáo viên; nhiều nhóm nòng cốt đƣợc cử đi tập huấn và sau đó 

triển khai trong tỉnh; tổng cộng đã có gần 6.000 lƣợt cán bộ, giáo viên 

đƣợc tập huấn. 

 Mạng lƣới chuyên môn cấp trung học cơ sở toàn tỉnh và các huyện đã 

đƣợc hình thành với chức năng tham gia bồi dƣỡng giáo viên và giám 

sát các hoạt động giáo dục trong toàn tỉnh. 

Nguồn: [146]. 
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Phụ lục 5.10: Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển 

Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lƣỡi 

liềm đỏ quốc tế (IFRC), Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch và Hội Chữ thập đỏ tài 

trợ, triển khai tại một số tỉnh ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam từ 

1994-2010. Các tỉnh hƣởng thụ gồm Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Ninh 

Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Tổng giá trị 4 giai đoạn của dự án là 8.885.000 đô-la Mỹ. Sau khi đƣợc triển 

khai, dự án đã mang lại những kết quả quan trọng: 

 Tổng số ngƣời hƣởng lợi của dự án: 350.000 ngƣời. 

 Diện tích rừng ngập mặn đƣợc trồng: 8.961 ha. 

 Ƣớc tính chiều dài đê biển đƣợc rừng trồng bảo vệ: 100 km. 

 Số xã có dự án trồng rừng ngập mặn: 100 xã. 

 Hiệu quả kinh tế: Tỷ lệ lợi nhuận/chi phí ở xã thấp nhất là 3 lần, cao 

nhất xấp xỉ 69 lần. 

 Hiệu quả chung (tỷ lệ lợi nhuận/chi phí tính cả lợi ích về sinh thái): 

Thấp nhất khoảng 29 lần, cao nhất khoảng 105 lần. 

Nguồn: [91]. 
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Phụ lục 5.11. Dự án Quan hệ đối tác hỗ trợ mở rộng quản lý rủi ro thiên 

tai dựa vào cộng đồng tại các tỉnh dễ bị ảnh ƣởng của Việt Nam 

Dự án Quan hệ đối tác hỗ trợ mở rộng quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng 

đồng tại các tỉnh dễ bị ảnh ƣởng của Việt Nam do 3 tổ chức đồng triển khai là 

Cứu trợ Nhi đồng, Plan International và Care International, trong đó Care là 

tổ chức điều phối. Dự án đƣợc thực hiện trong 2 năm (2012-2013) tại 6 tỉnh, 

với nội dung phù hợp với Chƣơng trình Quốc gia quán lý rủi ro thiên tai dựa 

vào cộng đồng (QLTTCĐ) là nâng cao nhận thức cộng đồng và tổ chức các 

mô hình QLTTCĐ cho các cấp, các ngành và nhất là chính quyền địa phƣơng 

và ngƣời dân. 

Cụ thể, dự án đã hỗ trợ 6 tỉnh tham gia dự án: 

 Cải tiến cơ chế và chính sách QLTTCĐ thông qua việc xây dựng 

chƣơng trình hành động cấp tỉnh. 

 Thiết lập và tăng cƣờng năng lực các nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh 

dƣới sự hƣớng dẫn của Chƣơng trình QLTTCĐ quốc gia. 

 Xây dựng cấc tài liệu truyền thông, thiết lập các nhóm truyền thông, tổ 

chức các sự kiện truyền thông và cung cấp thiết bị truyền thông. 

 Thực hiện thí điểm các hoạt động giảm rủi ro thiên tai trong các trƣờng 

học sử dụng tài liệu đã đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

Hiệu quả: Vào cuối kỳ, dự án đã có 71.767 ngƣời hƣởng lợi, đạt 92,4% mục 

tiêu, đồng thời mang lại những kết quả và tác động cụ thể: 

Dự án đã hỗ trợ 6 tỉnh hoàn thành việc xây dựng khung pháp lý, cơ cấu và 

năng lực cán bộ để thực hiện Chƣơng trình QLTTCĐ quốc gia; thiết lập 18 

nhóm hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn cho 187 thành viên của các nhóm hỗ trợ kỹ 

thuật về giám sát và đánh giá, đánh giá tính tốn thƣơng và năng lực, đào tạo 

và phân phát tài liệu, tập huấn về lồng ghép giảm rủi ro thiên tai vào kế hoạch 
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phát triển kinh tế xã hội. 

Các cộng đồng dễ bị ảnh hƣởng bởi thiên tai đã đƣợc tăng cƣờng kiến thức và 

kỹ năng về ứng phó với thiên tai; dự án đã xây dựng tài liệu truyền thông về 

QLTTCĐ, tập huấn cho 288 cán bộ cấp xã; các hoạt động truyền thông đã có 

sự tham gia của gần 60.000 ngƣời; 74% số ngƣời đƣợc phỏng vấn nắm đƣợc 

những thông tin chính về giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Dự án đã nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở ở các 

xã dự án, lồng ghép nội dung giảm thiểu rủi ro thiên tai trong chƣơng trình 

học và ngoại khóa theo Kế hoạch Hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

384 giáo viên nguồn đƣợc tập huấn, trong đó 80% giáo viên đã đƣợc tập huấn 

có đủ kiến thức và khả năng lồng ghép nội dung giảm thiểu rủi ro thiên tai 

vào các môn học; 24 kế hoạch trƣờng học an toàn thí điểm đã đƣợc lập với sự 

tham gia của giáo viên và học sinh; 84,1% học sinh đƣợc khảo sát có thể nhận 

diện đƣợc những thông điệp chính của công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai. 

Những kinh nghiệm tốt về QLTTCĐ đã đƣợc tài liệu hóa và chia sẻ rộng rãi 

trong các tỉnh tham gia dự án, tạo ảnh hƣởng tích cực cho quá trình thực hiện 

Chƣơng trình QLTTCĐ quốc gia. 

Nguồn: [53]. 
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Phụ lục 5.12. Dự án Quản lý rừng dựa vào cộng đồng vì giảm nghèo 

Dự án Quản lý rừng dựa vào cộng đồng vì giảm nghèo do tổ chức Oxfam Anh 

và Oxfam Ôxtrâylia đồng tài trợ, thực hiện từ 2008-2010 tại 5 xã thuộc hai 

tỉnh Lào Cai và Ninh Thuận. Mục tiêu cụ thể của dự án là đảm bảo 2.500 hỗ 

đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã dự án có thể tiếp cận công bằng và an toàn 

và kiểm soát đƣợc rừng, đất rừng và các dịch vụ sản xuất, từ đó góp phần đảm 

bảo an ninh lƣơng thực và thu nhập. 

Kết quả dự án: 

 Nâng cao năng lực tiếp cận và quản lý tài nguyên rừng: Các xã tham 

gia dự án đều quy hoạch đất cấp xã và cấp thôn bản, việc giao đất giao 

rừng cùng từng bƣớc đƣợc thực hiện tới hộ gia đình; các hoạt động này 

đƣợc thực hiện với sự tham gia của cộng đồng. 

 Tăng cƣờng năng lực quản lý và các kỹ năng sản xuất: Dự án đã áp 

dụng và thực hiện việc quy hoạch quản lý rừng có sự tham gia của cộng 

đồng; tiến hành tập huấn các kỹ năng sản xuất nông lâm nghiệp; thiết 

lập quỹ cho vay quay vòng để hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo trong đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

 Tăng cƣờng dịch vụ nông nghiệp và rừng: Dự án đã lựa chọn các mô 

hình sản xuất để tạo thu nhập cho ngƣời dân, nhƣ các mô hình trồng 

cây ngắn ngày, cây ăn quả và cây cảnh, chăn nuôi, các sản phẩm phi 

gỗ, mô hình quản lý rừng cộng đồng, du lịch cộng đồng…; 

 Vận động chính sách rừng vì giảm nghèo và giới: Dự án bao gồm một 

số hoạt động vận động chính sách ở cấp cơ sở, cấp tỉnh và cấp quốc gia 

nhằm nâng cao nhận thức về lồng ghép chiến lƣợc phát triển rừng địa 

phƣơng với trọng tâm giảm nghèo và công bằng xã hội. 

Tác động của dự án: 
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 Tăng cƣờng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên rừng, trong đó năng lực 

tiếp cận và quản lý rừng và đất rừng đã đƣợc nâng lên, quyền của ngƣời 

nghèo và phụ nữ trong tiếp cận đất và rừng đƣợc đảm bảo, năng lực 

quản lý nhà nƣớc về đất đai đƣợc cải thiện, nhận thực của ngƣời dân và 

thói quen về bảo vệ rừng cũng thay đổi, nhận thức về giá trị của rừng 

và bảo tồn đa dạng sinh học cũng đƣợc nâng cao. 

 Cải thiện điều kiện kinh tế và chính sách, trong đó các kỹ năng sản xuất 

nông lâm nghiệp, các dịch vụ nông lâm nghiệp, quỹ tín dụng quay vòng 

đã giúp nâng cao đời sống của ngƣời dân vùng dự án. 

 Bình đẳng giới trong quản lý tài nguyên rừng đã đƣợc cải thiện, các hộ 

gia đình do phụ nữ làm chủ đã đƣợc đứng tên đăng ký quyền sử dụng 

đất, đất rừng. 

Nguồn:[97]. 


