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1. Giới thiệu
Các tổ chức xã hội luôn có những vai trò trính trị, kinh tế và xã hội nhất định. Ở
Việt Nam, vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội trong xây dựng và bảo vệ đất nƣớc vốn
luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt chú trọng. Các tổ chức, đoàn thể xã hội là nhân tố
tạo nên những nỗ lực tập thể và phong trào xã hội, mà sự nghiệp giải phóng dân tộc
theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa hay công cuộc Đổi mới ngày nay chính là những phong
trào xã hội vĩ đại (Bùi Thế Cƣờng, 2005). Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã
khẳng định “các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn
kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ
và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước…”.1
Sự nghiệp Đổi mới từ cuối thập niên 1980 cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nƣớc đã đem lại những thay đổi lớn lao trong mọi mặt của xã hội Việt Nam. Trong
bối cảnh cơ chế kinh tế thị trƣờng, quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội và xu hƣớng hội
nhập quốc tế, nhiều nhu cầu và vấn đề xã hội mới đƣợc nảy sinh, đòi hỏi những thay đổi
tƣơng ứng trong sự hình thành, tính chất và vai trò của các tổ chức xã hội. Chẳng hạn, một số
chức năng của các tổ chức và đoàn thể xã hội nhƣ tƣ vấn, giám sát, phản biện xã hội, phúc lợi
xã hội, hoạt động nhân đạo… vốn không đƣợc chú trọng hay thậm chí không hề đƣợc đề cập
đến trƣớc thời kỳ Đổi mới thì nay trở thành nhu cầu rất thiết thực của cả Nhà nƣớc và xã hội.
Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản pháp quy
điều chỉnh các tổ chức xã hội đang hoạt động hoặc tạo điều kiện cho các loại hình tổ chức
xã hội mới ra đời. Bên cạnh đó, Nhà nƣớc đã tạo điều kiện cho các hội nhận tài trợ của
các tổ chức phi Chính phủ nƣớc ngoài (QĐ 64/2001/QĐ-), ban hành cơ chế tạo điều kiện
cho Liên hiệp các hội KH&KT tham gia tƣ vấn, phản biện, giám định xã hội (QĐ22/QĐTTG ngày 30/1/2002), và bƣớc đầu đã hỗ trợ kinh phí cho hội hoạt động có nhiệm vụ gắn
với nhiệm vụ của Nhà nƣớc (quyết định 21/2003/QĐ-TTG).
Các chính sách trên cùng với bối cảnh kinh tế xã hội thời mở cửa đã tạo điều kiện
cho các tổ chức xã hội phát triển và đa dạng hóa. Theo thống kê sơ bộ thì tính đến năm
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Cƣơng lĩnh xây dựng đất nƣớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011),
văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
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2005, có hơn 320 hiệp hội cấp quốc gia lớn ở Việt Nam. Số lƣợng các hiệp hội đăng ký
hoạt động ở cấp địa phƣơng còn lớn hơn nhiều và cũng tăng khá nhanh từ khoảng 1400
hiệp hội năm 2001 lên 2150 hiệp hội vào tháng 6 năm 2005 (Norlund và cộng sự, 2006).
Đó là chƣa kể các quỹ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức hay nhóm xã hội không
đăng ký hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phƣờng,
thị trấn.
Theo đánh giá của Quốc hội khóa 11 (2006), các hội đã có nhiều đóng góp vào công
cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc. Tuy nhiên, tổ chức, hoạt động
của các hội và công tác quản lý nhà nƣớc về hội còn bộc lộ những hạn chế nhất định và
chƣa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc, với xu thế dân chủ hóa
đời sống xã hội và hội nhập quốc tế.
Những nghiên cứu đã có ở Việt Nam về các hội, tổ chức, đoàn thể xã hội tập trung
tƣơng đối nhiều vào việc xác định khái niệm, phân loại, phƣơng pháp luận, hay lịch sử
hình thành phát triển. Từ hƣớng tiếp cận triết học hoặc chính trị học, các công trình
nghiên cứu này thƣờng chỉ là tổng quan tài liệu, phân tích không cần số liệu minh chứng
hoặc chỉ sử dụng một vài số liệu thống kê hay định tính một cách rất hạn chế. Tuy chƣa
hoàn toàn thống nhất và có nhiều điểm trùng lặp, các nghiên cứu này đã cung cấp khá
nhiều thông tin, đặt ra không ít vấn đề nghiên cứu, và đặc biệt là đã thu hút đáng kể sự
quan tâm của giới khoa học cũng nhƣ các nhà quản lý đến chủ đề này ở Việt Nam. Nhìn
chung, với mức độ có thể khác nhau, hầu hết các nghiên cứu theo hƣớng tiếp cận này đều
nhấn mạnh vai trò quan trọng của các tổ chức, đoàn thể xã hội bên cạnh Nhà nƣớc pháp
quyền trong việc phát triển đất nƣớc giai đoạn hiện nay, nhận thấy sự phát triển đáng ghi
nhận của các tổ chức, đoàn thể xã hội cùng với một số khó khăn bất cập, và từ đó, kiến
nghị những chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển các tổ chức, đoàn
thể xã hội ở Việt Nam (vd: Văn Thanh, 1993; Nguyễn Khắc Mai, 1996; Nguyễn Viết
Vƣợng, 1994; Nguyễn Văn Thanh 1998; Thang Văn Phúc, 2002; Phạm Xuân Sơn, 2003).
Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu về các tổ chức, đoàn thể xã hội ở Việt Nam
dựa trên số liệu thực nghiệm thu thập qua các khảo sát xã hội học (ví dụ: Wischermann và
Quang Vinh Nguyen, 2003; Norlund et al., 2006; Wischermann, 2010). Các nghiên cứu
này không chỉ cho đánh giá mức độ phát triển của các tổ chức phi chính phủ, mà còn cung
cấp nhiều thông tin đặc trƣng có liên quan ở Việt Nam. Tuy nhiên, số lƣợng nghiên cứu
theo hƣớng tiếp cận này ở Việt Nam còn rất hạn chế, và hầu hết là khảo sát định tính và
chỉ tập trung vào các tổ chức, hội, đoàn thể xã hội thông qua đại diện (lãnh đạo) của các
tổ chức này hoặc gián tiếp qua đánh giá của các chuyên gia. Trong khi đó, chƣa có nghiên
cứu xã hội học chuyên biệt nào thông qua việc tiếp cận trực tiếp đến ngƣời dân để phân
tích, đánh giá cả định lƣợng và định tính về thực trạng các tổ chức, đoàn thể xã hội trong
bối cảnh kinh tế-xã hội hiện nay ở Việt Nam.
2. Khái niệm, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
Thuật ngữ tổ chức xã hội (hay tổ chức, đoàn thể xã hội) trong nghiên cứu này là
tổng thể các tổ chức và các nhóm tự nguyện, không phải là nhà nƣớc, hoạt động vì lợi ích
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chung của nhóm hay của xã hội, không vì động cơ lợi nhuận hay quyền lực chính trị. Để
thuận tiện cho việc phân tích, các tổ chức xã hội (TCXH) ở Việt Nam hiện nay đƣợc chia
là ba nhóm sau:
- Các tổ chức chính trị-xã hội (TCCTXH), bao gồm: Tổng Liên đoàn Lao động,
Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh;
- Các hội nghề nghiệp (bảo gồm cả các thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật Việt Nam), các quỹ hỗ trợ, các tổ chức phí chính phủ (NGO).
- Các tổ chức công đồng: bao gồm các tổ chức, hội, nhóm… thƣờng là phi chính
thức, đƣợc thành lập và hoạt động trên cơ sở địa phƣơng, cộng đồng.
Kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, xác nhận tầm quan trọng của các tổ chức,
đoàn thể xã hội bên cạnh nhà nƣớc pháp quyền trong việc phát triển đất nƣớc trong giai
đoạn hiện nay, nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào đánh giá thực trạng của các tổ chức
xã hội, với các mục tiêu cụ thể sau:
- Thứ nhất là đánh giá môi trƣờng văn hóa và xã hội trong việc phát triển các
TCXH ở Việt Nam hiện nay, nhằm xác định những yếu tố thuận lợi cũng nhƣ không
thuận lợi trong quá trình phát triển đó.
- Thứ hai là đánh giá cấu trúc các TCXH với nội dung trọng tâm là mức độ tham
gia của ngƣời dân và cơ cấu cũng nhƣ hoạt động của các tổ chức xã hội ở cấp địa phƣơng.
- Thứ ba là đánh giá các giá trị cơ bản mà các TCXH ở Việt Nam hiện nay đang tạo
ra, khuếch trƣơng, và hƣớng tới.
- Thứ tƣ là đánh giá những tác động chủ yếu của các TCXH trong việc phát triển
kinh tế, xã hội và nhà nƣớc pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
Các nghiên cứu về các TCXH trên thế giới đã sử dụng nhiều cách tiếp cận khác
nhau, chẳng hạn lý thuyết tân tự do; lý thuyết chức năng-cấu trúc; mô hình tiếp cận hậu
hiện đại; hay mô hình tiếp cận tam giác xã hội (Lê Ngọc Hùng, 2008). Trong thực tế,
không dễ áp dụng trực tiếp những lý thuyết này trong nghiên cứu các TCXH mà phải
thông qua những công cụ, hay khung phân tích cụ thể. Xét điều kiện xã hội Việt Nam
cũng nhƣ nguồn lực và mục tiêu thực tế, nghiên cứu này áp dụng khung phân tích của tổ
chức CIVICUS (Heinrich, 2004), nhƣng thu thập thông tin chủ yếu là trực tiếp từ các
ngƣời dân chứ không chỉ qua đại diện các tổ chức xã hội hay nhóm chuyên gia. Trong
đó, hệ thống các TCXH đƣợc phân tích theo các khía cạnh chủ yếu là môi trƣờng, cơ
cấu, các giá trị, và tác động. Các khía cạnh này đã đƣợc thể hiện qua các mục tiêu của
nghiên cứu.
Các phân tích trong bài viết này sử dụng số liệu thu thập từ cuộc khảo sát tiến hành
tại 3 tỉnh/thành phố ở ba miền Bắc, Trung, Nam là Hà Nội, Đắc Lắc, và Cần Thơ. Tổng
số có khoảng 1200 cá nhân, độ tuổi 20-69, đƣợc chọn ngẫu nhiên từ 12 xã/phƣờng của 3
tỉnh/thành phố kể trên để phỏng vấn bằng bảng hỏi định lƣợng.
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3. Kết quả
3.1. Môi trường văn hóa xã hội
Một trong những điều kiện văn hóa xã hội cơ bản để các TCXH phát triển là sự tin
tƣởng giữa các thành viên trong cộng đồng. Có tin tƣởng thì mới có sự hợp tác hƣớng tới mục
tiêu chung. Kết quả khảo sát cho thấy, có trên 70% số ngƣời cho rằng phần lớn mọi ngƣời
trong xã/phƣờng của họ là đáng tin cậy (Bảng 1). Tỷ lệ này cao nhất là ở Đắc Lắc (77%), thấp
nhất là ở Hà Nội (68%), và ở thành thị thấp hơn hẳn so với ở nông thôn (64% và 79%).
Bảng 1. Đánh giá về lòng tin trong cộng đồng
Đơn vị: %
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không sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau
N
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Theo một số lý thuyết thì lòng tin sẽ tăng lên ở các xã hội có nền văn hoá văn minh
và dân chủ cao (Putnam, 2002). Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, dƣờng nhƣ có sự trái
ngƣợc giữa mức độ sự tin tƣởng giữa các thành viên trong cộng đồng với mức độ phát
triển kinh tế, có lẽ bởi “khi chuyển từ một xã hội nông thôn có cơ sở là đạo Nho/Khổng tử
sang một xã hội hiện đại với mức độ đô thị hoá cao, và thậm chí mức độ tin tƣởng còn
giảm trƣớc khi tăng trở lại” (Norlund và cộng sự, 2006). Ngoài ra, tỷ lệ này cũng khá cao
so với mức độ tin tƣởng mọi ngƣời trong xã hội nói chung (theo Khảo sát Giá trị Thế giới
tại Việt Nam thì tỷ lệ chỉ là 41%). Điều đó cho thấy, ở một mức độ nào đó, sự khép kín
trong cộng đồng xã/phƣờng vẫn còn hiện hữu và do đó, tỷ lệ ngƣời cho rằng “cần phải
thận trọng và cảnh giác khi giao tiếp với mọi ngƣời” là khá cao (46%), nhất là ở Cần thơ
(51%) và ở khu vực thành thị (50%).
Có khoảng 38% số ngƣời đồng ý với ý kiến cho rằng “Trong thời buổi kinh tế thị
trƣờng, ngƣời ta không sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau”. Tỷ lệ này cao nhất ở Hà Nội (47%) và
giảm dần ở Đắc Lắc (31%), Cần Thơ (21%), và ở nông thôn cũng thấp hơn hẳn ở thành
thị (31% so với 44%). Nhƣ vậy, có thể nói, mức độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay ở
Việt Nam vẫn đang tƣơng ứng với giai đoạn mà ở đó lòng tin đối với cộng đồng đang
giảm đi trƣớc khi có thể tăng trở lại. Nếu đúng nhƣ vậy thì đó có thể là một trở ngại đối
với sự phát triển của các TCXH. Khi đó, ngƣời ta có thể vẫn cần đến các TCXH, nhƣng
có lẽ để tìm nơi tin tƣởng và chỗ dựa tinh thần hơn là cùng nhau tìm cách giải quyết
những vấn đề xã hội đặt ra.
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Hình 1. Tỷ lệ không chấp nhận các hành vi trái pháp luật theo nơi khảo sát
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Ý thức cộng đồng là một trong những điều kiện khá quan trọng khác đối với sự phát
triển của các TCXH. Điều kiện thuận lợi là khi ngƣời dân có ý thức tuân theo những cái
đúng và không chấp nhận những hành vi vi phạm pháp luật hay quy định chung. Kết quả
khảo sát trình bày trên Hình 1 cho thấy, tỷ lệ ngƣời dân không chấp nhận các hành vi vi
phạm pháp luật mang tính hình sự (tham nhũng, đƣa hối lộ, trốn thuế) là khá cao (trên
85%). Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể ở các hành vi vi phạm pháp luật mang tính dân sự (xả
rác ra đƣờng, vi phạm luật giao thông, hút thuốc lá nơi công cộng). Điều đáng ngạc nhiên
là tỷ lệ ngƣời không chấp nhận các hành vi tham nhũng, đưa hối lộ, trốn thuế, vi phạm
luật giao thông ở Hà Nội lại thấp nhất trong 3 tỉnh/thành phố khảo sát. Trong khi đó, đối
với hầu hết các hành vi vi phạm đƣợc xét thì tỷ lệ không chấp nhận ở Đắc Lắc cao hơn
hẳn so với ở Hà Nội và Cần Thơ. Do các tỷ lệ này khá tƣơng đƣơng giữa nông thôn và
thành thị nên có lẽ sự khác biệt giữa ba địa điểm khảo sát kể trên chủ yếu là do đặc điểm
văn hóa xã hội của vùng miền chứ không liên quan đến mức độ phát triển kinh tế.
Kết quả cũng cho thấy ý thức pháp luật của nhóm dân số trẻ thì kém nhóm cao tuổi
hơn. Điều đó có thể phản ánh ý thức cộng đồng của mỗi ngƣời dân thƣờng tăng lên cùng
với độ tuổi của họ. Mặc khác, điều đáng lo ngại hơn là ý thức cộng đồng có thể đang suy
giảm qua các thế hệ. Số liệu không cho phép tách biệt hai khía cạnh này, nhƣng có thể giả
thiết sự khác biệt về ý thức pháp luật giữa các nhóm tuổi hiện nay là do cả hai nguyên
nhân kể trên.
Có tới trên 80% ngƣời dân coi giải quyết các vấn đề xã hội là tránh nhiệm không
chỉ của chính quyền - một điều kiện khá tích cực đối với sự phát triển các TCXH. Cụ thể
là có khoảng gần 20% số ngƣời đồng ý với quan điểm “Giải quyết các vấn đề chung của
xã hội là việc của các cơ quan chức năng của chính quyền chứ không phải của thƣờng dân
thƣờng hay tổ chức nào khác”. Điều đáng quan tâm là tỷ lệ này ở Đắc Lắc lại thấp hơn ở
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Hà Nội và Cần Thơ (12% so với 22% và 23%), và ở nông thôn lại thấp hơn ở thành thị
(16,4% và 22,5%). Đây có thể là bằng chứng bổ sung cho luận điểm đã nêu ở trên. Nhận
thức trách nhiệm đối với xã hội của ngƣời dân vẫn khá phổ biến, nhƣng có xu hƣớng suy
giảm ở nơi có mức độ đô thị hóa và mức sống cao hơn.
3.2. Cấu trúc và mức độ phát triển của các tổ chức xã hội ở Việt Nam
3.2.1. Phong trào xã hội
Phong trào xã hội là những hoạt động tự nguyện có tổ chức, dài hạn, có chủ đích
khuyến khích hay phản kháng một khía cạnh nào đó của biến chuyển xã hội (Bùi Thế
Cƣờng, 2003: tr.4). Theo khái niệm này thì các phong trào xã hội có thể là lĩnh vực hoạt
động tập thể chủ yếu của các TCXH. Các phân tích trong mục này đề cập đến một số
phong trào xã hội nhƣ vậy.
Bảng 2. Hoạt động đóng góp từ thiện
Đơn vị: %
Hà Nội

Đắc Lắc

Cần Thơ

Chung

Mức độ đóng góp từ thiện
Chƣa bao giờ

2,9

9,9

24,3

8,7

Vài năm một lần

2,8

9,6

15,5

6,9

Mỗi năm 1-3 lần

41,0

60,8

44,6

46,4

Mỗi năm ít nhất 4 lần

53,4

19,8

15,5

37,9

Muốn giúp ngƣời nghèo, khó khăn

74,5

88,9

90,6

80,5

Muốn làm gì đó có ích cho xã hội

37,0

73,4

71,2

51,2

Làm theo phong trào, bị vận động

52,4

31,4

42,1

45,7

Lòng tin tôn giáo, thuyết nhân quả

6,0

18,4

21,8

11,5

Vì sự công bằng xã hội

3,7

35,5

4,4

11,4

Lý do khác

6,0

13,1

23,9

10,7

N

391

393

415

1199

Lý do đóng góp từ thiện

Đóng góp từ thiện có lẽ là một trong những phong trào xã hội phổ biến nhất hiện
nay. Thực vậy, theo kết quả khảo sát tại ba địa phƣơng thì có tới trên 90% số ngƣời đã
từng đóng góp từ thiện ít nhất một lần trong ba năm vừa qua. Tỷ lệ này cao nhất là ở Hà
Nội (97%) và thấp nhất là ở Cần Thơ (76%). Tỷ lệ đóng góp từ thiện mỗi năm ít nhất 4
lần cũng khá cao (gần 38%), nhất là ở Hà Nội (53%).
Ba lý do chủ yếu để mọi ngƣời đóng góp từ thiện là “Muốn giúp ngƣời nghèo, khó
khăn” (80.5%), “Muốn làm gì đó có ích cho xã hội” (51%), và “Làm theo phong trào, bị
vận động” (46%). Tức là có tới gần nửa số ngƣời đóng góp từ thiện do (hay một phần là
do) thụ động theo phong trào hoặc bị vận động chứ không hoàn toàn tự nguyện. Hà Nội là
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nơi có tỷ lệ đóng góp từ thiện cao nhất, nhƣng cũng là nơi có tỷ lệ đƣa ra hai lý do đầu
thấp nhất (74,5% và 37%) và lý do thứ ba cao nhất (52%). Điều này cho thấy, mức độ
đóng góp từ thiện ở Việt Nam có thể không hoàn toàn tỷ lệ thuận theo ý thức xã hội tự
giác của ngƣời dân mà còn bị tác động nhiều của áp lực xã hội khác. Trung vị của số tiền
đóng góp trong 12 tháng trƣớc thời điểm khảo sát là 150.000 đồng, tức là không cao hơn
1% thu nhập bình quân đầu ngƣời của Việt Nam năm 2009.
Mức độ tham gia hoạt động tình nguyện tuy không cao nhƣ đóng góp từ thiện, nhƣng
cũng khá phổ biến. Có 31% số ngƣời tham gia hoạt động tình nguyện ít nhất mỗi năm một
lần và tỷ lệ này cao nhất là ở Đắc Lắc (49%), rồi đến Cần Thơ (36%) và cuối cùng là Hà
Nội (21,5%). Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn hẳn ở khu vực thành thị (39% và
24%). Điều đó cho thấy, nơi có mức sống cao hơn lại ít tham gia hoạt động tình nguyện
hơn. Ba lý do chủ yếu đề ngƣời dân tham gia hoạt động tình nguyện cũng là ba lý do chính
để đóng góp từ thiện, nhƣng hơi khác về mức độ và thứ tự. Tỷ lệ ngƣời đƣa ra lý do “Muốn
làm gì đó có ích cho xã hội” là cao nhất (76%), rồi đến “Muốn giúp ngƣời nghèo, khó
khăn” (66%), và “Làm theo phong trào, bị vận động” (22%). Nhƣ vậy, ý thức xã hội của
hành vi tham gia hoạt động tình nguyện có vẻ cao hơn ở hành vi đóng góp từ thiện.
Mức độ ngƣời dân tham gia các hoạt động cộng đồng khác tuy không cao nhƣng
cũng đáng kể, với gần 25% tham gia mỗi năm ít nhất một lần. Tỷ lệ này ở Đắc Lắc là
48%, cao hơn nhiều so với ở Hà Nội (18%) và Cần Thơ (15%), và ở khu vực nông thôn
cũng cao hơn ở khu vực thành thị (33% so với 18%).
Tóm lại, phong trào xã hội nói chung khá phổ biến. Nơi có điều kiện kinh tế thì
đóng góp từ thiện nhiều hơn, trong khi nơi khó khăn hơn thì thiên về hoạt động tình
nguyện. Tuy nhiên, có lẽ là theo sự định hƣớng của các tổ chức chính trị xã hội
(TCCCXH), các phong trào xã hội thƣờng chƣa mang tính tự giác cao, và đặc biệt là khá
hạn chế trong việc kháng nghị và góp ý kiến xây dựng chính sách.
3.2.2. Sự phát triển và hoạt động của các tổ chức xã hội
Sự phát triển của các TCXH có thể đƣợc đánh giá qua nhận thức của ngƣời dân về
sự tồn tại và địa bàn hoạt động của tổ chức đó. Trong số các nhóm và tổ chức chủ yếu
đƣợc cuộc khảo sát đề cập đến thì Hội Phụ nữ đƣợc ngƣời dân biết đến nhiều nhất. Có tới
94,6% số ngƣời cho rằng họ biết địa bàn Hội Phụ nữ đang hoạt động (tức là có 5,6%
không biết hoặc không thấy Hội Phụ nữ hoạt động ở đâu). Với 5 tổ chức chính trị xã hội
còn lại, tỷ lệ ngƣời dân biết cũng khá cao đối với Đoàn Thanh niên (88%) và Hội Cựu
chiến binh (77,6%), nhƣng chỉ có 54% cho Hội Nông dân và 40,5% cho Công đoàn. Điều
này cũng dễ hiểu vì hai tổ chức này phần lớn chỉ hoạt động ở các nhóm dân số đặc thù
tƣơng ứng là nông dân và công nhân-viên chức. Tỷ lệ ngƣời dân Đắc Lắc nhận biết về nơi
hoạt động của 5 tổ chức này cao nhất, cao hơn đáng kể so với ở Cần Thơ và Hà Nội.
Các tổ nhóm, tổ chức khác đƣợc trên 40% ngƣời dân nhận biết nơi hoạt động là Hội
Ngƣời cao tuổi (72%), Hội Chữ thập đỏ (64%), Quỹ Hỗ trợ ngƣời nghèo (47%), các hội
hay CLB thể thao (44%), Hội Phụ huynh học sinh (44,6%), và Hội Từ thiện (40,4%).
Tiếp theo, danh sách các nhóm hội, tổ chức đƣợc từ 20% đến 40% ngƣời dân nhận biết
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nơi hoạt động bao gồm: Quỹ Hỗ trợ ngƣời khuyết tật, các CLB Hƣu trí, Hội Đồng hƣơng,
Quĩ Khuyến nông, Hội Sinh viên, và Hội Ngƣời khuyết tật. Trong khi đó, các nhóm hội
khoa học, văn hóa nghệ thuật, hội nghề nghiệp, và tổ chức phi chính phủ đều chỉ đƣợc
chƣa đến 15% số ngƣời biết đến.
Có thể thấy là các TCXH đang đƣợc sự tham gia đông đảo của đa số ngƣời dân (2069 tuổi). Có tới 79% số ngƣời đang là thành viên của ít nhất một nhóm, hội hay tổ chức
xã hội. Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cao hơn ở thành thị (83% so với 75%), và ở Hà
Nội (82%) cũng nhƣ ở Đắc Lắc (80%) cao hơn ở Cần Thơ (70%).
Nếu xét theo các nhóm/loại TCXH thì tỷ lệ ngƣời tự nhận đang là thành viên của ít
nhất một trong năm TCCCXH là gần 60% (Bảng 3). Tỷ lệ này ở khu vực nông thôn cũng
cao hơn ở thành thị và ở Hà Nội thấp hơn ở hai tỉnh còn lại. Trong năm TCCCXH thì tỷ lệ
ngƣời tham gia Hội Phụ nữ là cao nhất, gần 30%, tức là chiếm khoảng 60% tổng số phụ
nữ 20-69 tuổi. Tiếp theo là tỷ lệ tham gia Đoàn Thanh niên (16%), Hội Nông dân (15%),
Công đoàn (11%) và Hội Cựu chiến binh (4,3%).
Bên cạnh năm TCCCXH, các hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ hay tổ chức phi chính
phủ cũng thƣờng đƣợc kỳ vọng là nhóm các TCXH có khả năng tác động đáng kể nhất
(trực tiếp hay tác động qua xây dựng chính sách) đến các vấn đề kinh tế xã hội, nhƣng có
thể ít phụ thuộc vào sự bao cấp và chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ
ngƣời đang là thành viên của ít nhất một hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ hay tổ chức phi
chính phủ chỉ gần 11%, và ngay cả ở thủ đô Hà Nội cũng chƣa đến 12%.
Bảng 3. Đang là thành viên các nhóm, hội, tổ chức xã hội
Đơn vị: %
Hà
Nội

Đắc
Lắc

Cần
Thơ

Năm tổ chức chính trị xã hội

52,2

74,5

64,1

51,6

69,0

59,7

- Hội Phụ nữ

28,2

34,7

27,9

24,8

35,3

29,7

9,6

30,1

12,4

3,8

27,7

15,0

- Công đoàn

14,1

4,4

10,9

14,7

7,3

11,2

- Đoàn Thanh niên

15,0

16,6

19,6

16,8

15,6

16,3

4,3

5,6

2,5

3,6

5,0

4,3

Hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ, NGO

11,8

10,3

8,8

11,5

10,1

10,9

Các tổ chức cộng đồng:

55,6

30,6

10,7

41,3

40,7

41,0

- Hội thể thao

13,0

8,3

1,0

6,9

12,5

9,5

- Hội Phụ huynh học sinh

14,3

10,9

2,3

11,0

11,3

11,1

- Các tổ chức cộng đồng khác

37,3

13,8

7,7

26,9

25,0

26,0

- Hội Nông dân

- Hội Cựu chiến binh

Thành thị

Nông
thôn

Chung

Tỷ lệ ngƣời dân 20-69 tuổi tham gia ít nhất một tổ chức cộng đồng là 41%. Con số
không nhỏ nhƣng vẫn thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ tham gia TCCCXH. Trong đó, hai
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loại nhóm/tổ chức trên cở sở cộng đồng phổ biến hơn cả là các hội phụ huynh học sinh
(11%) và các hội thể thao (9,5%). Nếu không tính hai loại này thì tỷ lệ tham gia ít nhất
một tổ chức trên cở sở cộng đồng còn lại chỉ là 26%. Điều đáng chú ý là tỷ lệ tham gia ít
nhất một tổ chức cộng đồng tuy không chênh lệch nhiều giữa nông thôn và thành thị
nhƣng lại khá khác biệt giữa 3 khu vực khảo sát: 58% ở Hà Nội, nhƣng chỉ có 31% ở Đắc
Lắc và 13% ở Cần Thơ. Xu hƣớng này cũng thể hiện khi xét ba nhóm nhỏ trình bày trong
Bảng 3 (Hội thể thao, Hội Phụ huynh học sinh, và các hội khác), chỉ trừ trƣờng hợp tỷ lệ
ngƣời tham gia hội thể thao ở khu vực nông thôn lại cao gần gấp đôi ở thành thị (12,5%
và 7%). Ngoài ra, cũng nhƣ phát hiện của một nghiên cứu gần đây tại một xã ở Bắc Ninh
(Mai Văn Hai và Ngô Thị Thanh Quý, 2011), khảo sát này cũng cho thấy tỷ lệ đáng kể
ngƣời tham gia vài tổ chức cộng đồng và điều đó có thể trở thành hình thức mở rộng
mạng lƣới xã hội và qua đó phát huy các nguồn vốn xã hội.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các TCXH, cả chính thức và không chính thức, đã
thu hút đƣợc khá đa dạng quần chúng tham gia, cả về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn
cũng nhƣ mức sống. Về độ tuổi, trong số những ngƣời tham gia thì tỷ lệ ngƣời độ tuổi
trung niên có phấn nhỉnh hơn so với thanh niên và ngƣời cao tuổi, nhất là trong các
TCCCXH. Về giới tính, tỷ lệ nam giới trong các hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ và NGO
cũng nhƣ ở các tổ chức cộng đồng thƣờng cao hơn tỷ lệ phụ nữ (khoảng 15-10%). Tuy
nhiên, có lẽ do Hội Phụ nữ phát triển khá mạnh nên tỷ lệ phụ nữ trong các TCCCXH lại
cao hơn tỷ lệ nam giới (khoảng 20%).
Nội dung hoạt động của các TCXH khá phong phú. Theo số liệu trong Bảng 4, tỷ lệ
ngƣời cho biết TCXH mà họ tham gia có hoạt động “hòa giải, thăm viếng” là cao nhất
(60%). Tiếp đến là các hoạt động “Vận động quyên góp, gây quỹ” (59%), “Giúp đỡ ngƣời
hoàn cảnh khó khăn” (53%), “Phổ biến chính sách của Đảng, nhà nƣớc” (44%), và “Phát
động, đẩy mạnh phong trào xã hội khác” (39%). Tỷ lệ có năm loại hoạt động này ở các
TCCCXH đều cao hơn so với ở các hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ và NGO cũng nhƣ ở các
tổ chức cộng đồng.
Có 31% ngƣời tham gia cho biết nhóm/tổ chức của họ có hoạt động tƣ vấn. Điều
ngạc nhiên là tỷ lệ này ở nhóm nhóm hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ, NGO lại thấp hơn ở
các TCCCXH (32% so với 41%). Tỷ lệ ngƣời cho biết nhóm/tổ chức của họ có hoạt động
“Góp ý cho chính sách của Đảng, nhà nƣớc”, “Giám sát, phản biện chính quyền cơ sở” và
đặc biệt là “Giám sát hoạt động của doanh nghiệp” đều khá thấp (21%, 12% và 4,4%).
Điều đó cho thấy, trong các TCXH ở nƣớc ta hiện nay, những hoạt động mang tính giám
sát, phản biện, góp ý... đều còn hạn chế hơn nhiều so với những hoạt động mang tính
nhân đạo hay các hoạt động cổ vũ cho Đảng và chính quyền.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, có khoảng một phần ba số ngƣời cho biết nhóm/tổ
chức mà họ tham gia hoàn toàn tự xây dựng kế hoạch hoạt động. Tỷ lệ này thấp hơn đáng
kể so với trƣờng hợp “Tự xây dựng dựa trên chỉ đạo cấp trên” (53%), nhƣng lại cao hơn
nhiều so với trƣờng hợp xây dựng kế hoạch hành động “Hoàn toàn do cấp trên, chính
quyền ấn định” (9%). Nhƣ vậy, có thể nói, việc xây dựng kế hoạch hành động của các
TCXH hiện nay vẫn chủ yếu theo dạng tự chủ một phần nhƣng theo chỉ đạo của chính
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quyền và cấp trên. Nhận thức này càng phổ biến ở các TCCCXH (72%) nhƣng có phần
giảm nhẹ ở các tổ chức dựa trên cơ sở cộng đồng (25%). Đặc biệt, có tới 13,4% số thành
viên các TCCCXH cho biết, việc xây dựng kế hoạch hành động của tổ chức mà họ tham
gia là hoàn toàn do chính quyền hoặc cấp trên ấn định.
Bảng 4. Đánh giá về hoạt động của ba nhóm TCXH
Đơn vị: %
Hoạt động

Các

Hội nghề, quỹ

Tổ chức

(Tỷ lệ ngƣời cho rằng có hoạt động)

TCCCXH

hỗ trợ, NGO

cộng đồng

Hòa giải, thăm viếng

69,8

44,6

49,4

60,2

Vận động quyên góp, gây quỹ

69,8

45,1

46,6

59,1

Giúp đỡ ngƣời hoàn cảnh khó khăn

67,1

48,1

34,4

53,3

Phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nƣớc

62,4

43,1

16,2

43,5

Phát động, đẩy mạnh phong trào xã hội khác

44,9

42,7

29,7

39,0

Tƣ vấn

41,1

32,3

16,3

31,1

Góp ý cho chính sách của Đảng, nhà nƣớc

28,0

30,6

8,8

20,9

Giám sát, phản biện chính quyền cơ sở

16,8

12,9

4,0

11,7

Giám sát hoạt động của doanh nghiệp

6,9

3,4

0,9

4,4

Không có hoạt động nào trong số trên

1,7

2,1

10,3

5,0

Chung

Theo các thành viên tham gia thì sự hỗ trợ của nhà nƣớc và chính quyền dành cho
các TCXH của họ còn hạn chế và chƣa đồng đều. Phần lớn sự hỗ trợ đó là dành cho các
TCCCXH, phần ít hơn cho hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ và NGO, và hiếm khi dành cho
các tổ chức trên cơ sở cộng đồng.
3.3. Những giá trị cơ bản của các TCXH
Giá trị của các TCXH đƣợc thể hiện qua mục tiêu và lý tƣởng mà các các tác nhân
và nhóm xã hội tham gia TCXH theo đuổi. Trong phần nay, chúng tôi chỉ phân tích một
số quá trị cơ bản của các TCXH (một thành tố quan trọng của TCXH nói chung) bởi mục
tiêu tham gia phong trào xã hội đã đƣợc đề cập đến ở trên.
Lý do ngƣời dân tham gia các TCXH phản ánh động lực và giá trị của các TCXH
đó. Theo kết quả trình bày trong Bảng 5 thì 3 lý do phổ biến nhất là “Chính quyền, tổ
chức, đoàn thể vận động” (36%), “Tham gia cho vui, đỡ buồn” (32%), và “Vì muốn đóng
góp cho xã hội, cộng đồng” (29%). Tuy nhiên, tỷ lệ này khá khác biệt giữa ba nhóm
TCXH. Đối với thành viên các TCCCXH thì lý do tham gia phổ biến nhất vẫn “Chính
quyền, tổ chức, đoàn thể vận động”, nhƣng với tỷ lệ gần 52%, sau đó mới là “Vì muốn
đóng góp cho xã hội, cộng đồng” (33%). Nhƣ vậy, việc duy trì và phát triển các
TCCCXH hiện vẫn phải trên cơ sở vận động là chủ yếu chứ chƣa phải là tự chủ tham gia
với ý thức xây dựng cộng đồng và xã hội.
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Bảng 5. Lý do tham gia TCXH
Đơn vị: %
Các

Hội nghề,

Tổ chức

TCCCXH

quỹ hỗ trợ,

cộng đồng

Chung

NGO
Bạn bè, họ hàng, hàng xóm lôi kéo

6,8

10,8

13,0

9,5

Chính quyền, tổ chức, đoàn thể vận động

51,7

23,1

14,8

35,6

Vì muốn đóng góp cho xã hội, cộng đồng

32,7

54,0

17,6

28,7

Vì thấy đa số mọi ngƣời đều tham gia

26,5

6,9

16,8

21,4

Tham gia cho vui, đỡ buồn

27,4

19,3

41,2

32,0

Để phát triển sự nghiệp, chuyên môn

18,2

26,7

6,4

14,4

Vì thấy có lợi cho bản thân, gia đình

19,3

8,5

28,3

21,8

6,7

18,3

15,9

11,1

Khác

Ngƣợc lại, với thành viên các hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ và tổ chức phi chính phủ, có
tới 54% đƣa ra lý do tham gia “Vì muốn đóng góp cho xã hội, cộng đồng”, nhƣng chỉ có 32%
là vì “Chính quyền, tổ chức, đoàn thể vận động” và tỷ lệ này thấp hơn so với lý do “Để phát
triển sự nghiệp, chuyên môn” (27%). Trong khi đó, có lẽ việc tham gia các tổ chức dựa trên
cở sở cộng đồng thể hiện rõ nhu cầu và lợi ích cá nhân bởi hai lý do phổ biến nhất là “Tham
gia cho vui, đỡ buồn” (41%) và “Vì thấy có lợi cho bản thân, gia đình” (28%).
Bảng 6. Chức năng chính của ban nhóm TCXH
Đơn vị: %
Các

Hội nghề, quỹ

Tổ chức

TCCCXH

hỗ trợ, NGO

cộng đồng

1 Tổ chức giao lƣu, sinh hoạt VH cộng đồng

48.8

32.7

50.3

48.1

2 Vận động quyên góp, gây quỹ

48.4

32.2

37.5

43.0

3 Giúp đỡ ngƣời hoàn cảnh khó khăn

45.1

40.5

23.7

36.7

4 Hòa giải, thăm viếng

41.7

22.5

31.2

36.2

5 Trợ giúp, bảo vệ Đảng và chính quyền

30.2

11.0

6.8

19.9

6 Giải quyết các vấn đề khác của cộng đồng

21.0

11.1

10.1

16.1

7 Phát triển nghề nghiệp chuyên môn

13.0

20.3

2.6

9.6

8 Tạo việc làm và thu nhập cho thành viên

7.8

6.9

2.0

5.5

9 Tƣ vấn, chuyển giao công nghệ

7.6

3.9

0.9

4.8

10 Giám sát, phản biện

3.7

3.9

0.5

2.5

11 Nghiên cứu khoa học

1.1

11.1

0.8

1.8

12 Vì lợi ích, sở thích khác của thành viên

0.3

0.0

4.2

1.8

13 Giúp đỡ việc giáo dục, học của con cháu

0.0

0.0

4.9

1.8
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Với mục tiêu tham gia TCXH là nhƣ vậy nên các thành viên cũng có nhận thức tƣơng
ứng về chức năng chính của các tổ chức này. Thật vậy, theo số liệu trong Bảng 6 thì 4 chức
năng đƣợc đề cập đến nhiều nhất (từ 1 đến 4) đều liên quan đến chủ đề nhân đạo và sinh
hoạt văn hóa cộng đồng. Chức năng chính trị phổ biến nhất là “Trợ giúp, bảo vệ Đảng và
chính quyền” (20%), nhất là trong nhóm các TCCCXH (30%). Chức năng có thể mang yếu
tố chính trị khác là “Giám sát, phản biện” chỉ đƣợc 2,5% số thành viên nhắc đến.
Bên cạnh đó, tỷ lệ đƣa ra chức năng “Phát triển nghề nghiệp chuyên môn” khá thấp,
chƣa đến 10%, và cao nhất cũng chỉ là 20% ở nhóm các hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ và
NGO. Tỷ lệ có các chức năng khác liên quan đến phát triển kinh tế nguồn nhân lực (số 8,
9, 11, 13) đều thấp hơn 6%. Tóm lại, theo nhận thức của các thành viên, và điều này có lẽ
cũng sát với thực tế hoạt động, chức năng chính của các TCXH hiện nay vẫn tập trung
vào khía cạnh nhân đạo và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Chức năng phát triển kinh tế và
nguồn nhân lực còn khá hạn chế, trong khi chức năng chính trị chủ yếu là cổ vũ cho chính
sách của Đảng và Nhà nƣớc.
3.4. Một số tác động chính
Phân tích trong mục này chỉ xem xét một số tác động chính của các TCXH. Theo
các thành viên thì tác động phổ biến nhất của các TCXH mà họ đang tham gia là “Đáp
ứng các nhu cầu xã hội” (51%). Thông thƣờng, đó là những nhu cầu cơ bản nhƣ công ăn
việc làm, sức khỏe, trợ giúp lẫn nhau, hay sinh hoạt văn hóa cộng đồng.... Tiếp theo là tác
động “Giải tỏa những mối quan tâm của xã hội”, nhƣng với tỷ lệ thấp hơn nhiều (28%).
Mối quan tâm của xã hội ở đây có thể đƣợc hiểu là những vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh
nhƣ nghèo đói, thất nghiệp, tệ nạn, ô nhiễm môi trƣờng...
Bảng 7. Đánh giá của thành viên về những tác động tích cực của ban nhóm TCXH
Đơn vị: %
Các

Hội nghề,

Tổ chức

TCCCXH

quỹ hỗ trợ,

cộng đồng

Chung

NGO
Đáp ứng các nhu cầu xã hội

47,8

60,6

52,8

50,7

Giải tỏa những mối quan tâm của xã hội

31,8

35,3

20,0

27,6

Tăng cƣờng quyền lực và năng lực cho ngƣời dân

19,0

12,3

3,6

12,6

Ảnh hƣởng đối với chính sách công ở địa phƣơng

9,5

2,7

3,4

6,7

Giám sát, phản biện chính quyền địa phƣơng

7,2

5,2

2,4

5,2

Giám sát, chất vấn các doanh nghiệp

3,9

3,5

0,8

2,7

Không có tác động tích cực nào

5,0

2,9

11,1

7,1

Có dƣới 13% thành viên cho rằng các TCXH đã có tác động “Tăng cƣờng quyền
lực và năng lực cho ngƣời dân”, hay nói cách khác là thúc đẩy quyền tự chủ và dân chủ.
Tỷ lệ này cao nhất trong số thành viên các TCCCXH, nhƣng cũng chỉ 19%. Ghi nhận của
thành viên về các tác động tích cực khác đều khá thấp: 6,7% cho “Ảnh hƣởng đối với
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chính sách công ở địa phƣơng”; 5,2% cho “Giám sát, phản biện chính quyền địa phƣơng”;
và chỉ dƣới 3% cho “Giám sát, chất vấn các doanh nghiệp”. Đặc biệt, có khoảng 5% số
thành viên của các TCCCXH cho rằng, tổ chức mà họ tham gia đã không có tác động tích
cực nào đến cộng đồng.
Trên đây là đánh giá của những thành viên về chính TCXH mà họ tham gia. Bảng 8
trình bày đánh giá của tất cả ngƣời đƣợc phỏng vấn (20-69 tuổi) về những tác động tích
cực cụ thể của các TCXH. Trƣớc hết là tác động góp phần xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ đƣợc
ghi nhận cao nhất là ba TCCCXH: Hội Phụ nữ (73%), Hội Nông dân (30%) và Hội Cựu
chiến binh (21%). Tiếp theo là Hội Chữ thập đỏ (12%), Hội Từ thiện (11%), Đoàn Thanh
niên (10%), các Quỹ hỗ trợ (9%) và các tổ chức cộng đồng (6%). Tỷ lệ ngƣời đƣa ra các
tổ chức khác là không đáng kể. Với bốn tác động tiếp theo đến chính quyền địa phƣơng
và các doanh nghiệp thì tỷ lệ các TCXH đƣợc phản ánh đều khá thấp (dƣới 15%), và tổ
chức dẫn đầu vẫn là Hội Phụ nữ, rồi đến Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân. Với cả
bốn khía cạnh này thì đều có ít nhất 43% số ngƣời đƣợc hỏi cho rằng không có tổ chức
CHDS nào thực sự có tác động.
Nhìn chung, Hội Phụ nữ vẫn đƣợc tỷ lệ ngƣời dân ghi nhận cao nhất so với các
TCXH khác trong việc tác động tích cực đến 9 trong số 11 khía cạnh đƣợc xét đến trong
Bảng 8, nhất là đối với “Nâng cao vai trò phụ nữ” (82%). Chỉ riêng tác động đến “Trợ
giúp, bảo vệ Đảng, chính quyền” và “Chống tham nhũng” là Hội Phụ nữ có tỷ lệ đƣợc
ngƣời dân ghi nhận đứng thứ hai, thấp hơn một chút so với tỷ lệ dành cho Hội Cựu chiến
binh. Ngoài hai khía cạnh trên, Hội Cựu chiến binh còn đƣợc đánh giá cao (trên 23%)
trong việc tác động tích cực đến “Chống tệ nạn xã hội khác” (33%), “Tăng cƣờng đoàn
kết cộng đồng” (28%), “Phát huy dân chủ” (26%), “Thúc đẩy công bằng, bình đẳng”
(25%), và “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần” (24%).
Bảng 8. Tác động của các TCXH

Các tổ chức
cộng đồng

Công đoàn
3,1
4,6
2,1
3,3
2,1
1,3
4,4
1,6
2,9
5,1
4,6

Hội
Chữ thập đỏ

30,0
16,3
8,1
19,1
15,6
7,5
12,9
6,6
11,5
16,6
24,3

Hội Cựu chiến
binh

72,7
52,4
82,4
66,0
56,2
41,6
32,0
12,3
44,4
38,7
67,0

Đoàn
Thanh niên

Góp phần xóa đói giảm nghèo
Thúc đẩy công bằng, bình đẳng
Nâng cao vai trò phụ nữ
Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần
Bảo vệ môi trƣờng
Nâng cao sức khỏe cộng đồng
Trợ giúp, bảo vệ Đảng, chính quyền
Chống tham nhũng
Chống tệ nạn xã hội khác
Phát huy dân chủ
Tăng cƣờng đoàn kết cộng đồng

Hội
Nông dân

Hội Phụ nữ

Đơn vị: %

9,7
17,8
8,2
35,5
41,2
10,3
27,4
5,0
32,7
18,1
28,0

20,8
24,9
7,5
23,5
19,4
10,1
38,4
17,3
33,3
25,8
32,7

12,4
4,9
1,6
4,6
10,1
35,5
4,7
1,4
7,4
4,7
8,2

6,1
5,4
2,7
13,3
8,1
13,0
6,4
1,7
8,7
2,6
15,2
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Ngoài “xóa đói giảm nghèo”, Hội Nông dân đƣợc tỷ lệ ngƣời dân ghi nhận đáng kể
trong việc tác động đến “Tăng cƣờng đoàn kết cộng đồng” (24%) và “Nâng cao đời sống
văn hóa tinh thần” (19%). Có lẽ do phạm vi hoạt động của Công đoàn chủ yếu ở các cơ sở
hành chính sự nghiệp và khu công nghiệp nên tỷ lệ ngƣời nhận thấy tác động tích cực của
tổ chức này khá thấp (không tác động nào có hơn 5,1%).
Đoàn Thanh niên đƣợc đánh giá khác cao trong việc có tác động tích cực đến “Bảo
vệ môi trƣờng” (41%), “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần” (33,5%) “Chống tệ nạn xã
hội khác” (33%), “Tăng cƣờng đoàn kết cộng đồng” (28%) và “Trợ giúp, bảo vệ Đảng,
chính quyền” (27%). Trong khi đó, có trên 35% số ngƣời cho rằng Hội Chữ thập đỏ có có
tác động tích cực đến việc “Nâng cao sức khỏe cộng đồng”. Tỷ lệ ngƣời ghi nhận tác
động tích cực của các tổ chức trên cơ sở cộng đồng khá thấp, cao nhất là 15% đối với
“Tăng cƣờng đoàn kết cộng đồng”, 13% đối với “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần”
cũng nhƣ “Nâng cao sức khỏe cộng đồng”.
Nhƣ vậy, ngƣời dân nhận thấy tác động tích cực chủ yếu là từ các TCCCXH. Riêng
Công đoàn không đƣợc đánh giá cao có lẽ một phần là do tỷ lệ công nhân trong mẫu cũng
nhƣ ở Việt Nam nói chung còn khá thấp. Tác động của Hội Chữ thập đỏ chỉ đáng kể trong
nâng cao sức khỏe công đồng, trong khi vai trò của các tổ chức trên cơ sở cộng đồng là
khá mờ nhạt và của các tổ chức nghề nghiệp cũng nhƣ các NGO là gần nhƣ không tồn tại
trong nhậc thức của đa số ngƣời dân. Kết hợp kết quả trong Bảng 9 và Bảng 10, có thể
thấy sự thiếu hụt, hay nói cách khác là sự hạn chế, của vai trò các TCXH trong việc tác
động trực tiếp đến chính quyền và doanh nghiệp cũng nhƣ trong việc chống tham nhũng.
Kết quả này tuy không hoàn toàn đồng nhất nhƣng nói chung cũng phù hợp với đánh giá
của Norlund và cộng sự (2006) về tác động của các TCXH ở Việt Nam.
4. Kết luận và nhận xét
Nghiên cứu này đã cũng cấp thêm những bằng chứng mới về thực trạng các TCXH ở
ba tỉnh và thành phố đƣợc khảo sát cũng nhƣ ở Việt Nam nói chung. Kết quả cho thấy các
TCXH hiện nay là tƣơng đối phát triển bởi đang thu hút đƣợc số lƣợng lớn ngƣời dân tham
gia. Một trong những điều kiện xã hội góp phần duy trì và phát triển các TCXH là mức độ tin
tƣởng giữa các thành viên trong cộng đồng khá mạnh, tính nhân đạo đƣợc đề cao. Bên cạnh
đó, việc Đảng và Nhà nƣớc chú trọng phát triển các TCCCXH trong nhiều thập kỷ qua cũng
là nhân tố tác động tích cực đến sự tham gia của ngƣời dân vào các TCXH.
Tuy nhiên, môi trƣờng xã hội cũng tiềm ẩn một số yếu tố không thuận lợi cho sự phát
triển các TCXH. Lòng tin giữa các cá nhân trong xã hội vấn ít nhiều mang tính truyền thống:
khép trong cộng đồng làng xã, sự tự chủ, ý thức xã hội và ý thức pháp luật chƣa cao. Hơn nữa,
việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng cùng với quá trình đô thị hóa có lẽ là thời kỳ làm
cho mức độ tin tƣởng trong cộng đồng có phần suy giảm trƣớc khi có thể tăng trở lại. Điều đó
đang là trở ngại cho việc phát triển các TCXH cho phù hợp với xã hội hiện đại.
Trong thực tế, tỷ lệ ngƣời tham gia một số phong trào xã hội, nhƣ đóng góp từ
thiện, khá cao. Nơi có điều kiện kinh tế thì đóng góp từ thiện nhiều hơn, trong khi nơi khó
khăn hơn thì thiên về hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, các phong trào xã hội thƣờng
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chƣa mang tính tự giác cao, và đặc biệt là khá hạn chế trong việc kháng nghị và góp ý
kiến xây dựng chính sách.
Nhìn chung, các TCXH phát triển khá mạnh về chiều rộng, đặc biệt là nhóm các
TCCCXH. Tuy nhiên, việc duy trì và phát triển các TCCCXH hiện nay vẫn phải trên cơ
sở vận động là chủ yếu chứ chƣa phải là tự chủ tham gia với ý thức xây dựng cộng đồng
và xã hội. Nhóm các hội nghề nghiệp, quỹ hỗ trợ và tổ chức phi chính phủ cũng nhƣ các
tổ chức cộng đồng đã là những lực lƣợng đáng kể, nhƣng vẫn còn khá hạn chế so với các
TCCCXH về nhiều mặt. Sự trợ giúp của nhà nƣớc và chính quyền chủ yếu là dành cho các
TCCCXH, và còn khá hạn chế cho các tổ chức cộng đồng.
Một số TCXH đã hoàn toàn tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động. Tuy
nhiên, nhiều TCXH khác, nhất là các TCCCXH, xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên
chỉ đạo cấp trên, hoặc thậm chí hoàn toàn do cấp trên/chính quyền ấn định. Nội dung hoạt
động của các TCXH khá đa dạng. Mặc dù vậy, chức năng chính của các TCXH hiện nay
vẫn nặng khía cạnh nhân đạo và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Vai trò phát triển kinh tế và
nguồn nhân lực còn khá hạn hẹp, trong khi chức năng chính trị chủ yếu vẫn là cổ vũ cho
chính sách của Đảng và Nhà nƣớc.
Cũng nhƣ nhận định của các nghiên cứu trƣớc đây, khảo sát này cũng cho thấy các
TCXH đã có nhiều tác động tích cực đến đời sống xã hội và cộng đồng. Đóng góp của các
TCCCXH, nhất là của Hội Phụ nữ, đã đƣợc đa số ngƣời dân ghi nhận. Các tác động tích
cực là khá đa dạng, thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau. Bên cạnh đó, có thể thấy sự
thiếu hụt, hay sự hạn chế, của vai trò các TCXH trong việc giám sát hay tác động trực tiếp
đến chính quyền và doanh nghiệp cũng nhƣ trong việc chống tham nhũng.
Do đó, để tạo lập môi trƣờng thuận lợi hơn cho các TCXH ở Việt Nam phát triển,
cần chú trọng định hƣớng, giáo dục và tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức xã hội, ý thức
cộng đồng của ngƣời dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Quá trình này nên tính đến sự khác biệt
theo giới, nhóm tuổi, vùng miền, đặc điểm kinh tế xã hội. Cần xác định rõ là ý thức xã
hội, ý thức cộng đồng không chỉ là ủng hộ, cổ vũ chính sách mà cả trong xây dựng, giám
sát, phản biện những chính sách đó. Các TCXH nên đƣợc tự chủ và có trách nhiệm với xã
hội hơn trong khuôn khổ pháp luật. Để làm đƣợc nhƣ vậy, cần xem xét xây dựng cơ sở
pháp lý tƣơng ứng cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc, với
xu thế dân chủ hóa đời sống xã hội và hội nhập quốc tế để tạo điều kiện cho hệ thống các
TCXH phát triển đáp ứng nhu cầu và lợi ích của toàn xã hội.
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