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Á TỔ HỨ XÃ HỘI Ở VIỆT N M: MỘT NHẬN DIỆN
PH M BÍCH SAN*

1. Các tổ chức xã hội ở Việt Nam: sự biến đổi theo thời gian
Cùng với sự đô hộ của thực dân Pháp tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, nhiều loại
hình tổ chức xã hội hiện đại bắt đầu xuất hiện như hội, đo n thể, phong tr o hướng đạo
sinh, hội truyền bá quốc ngữ… Khái niệm hội đ được phổ biến ở Việt Nam và nhiều
hoạt động hội đ mang ại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển ng yêu nước và dân trí
như Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy T n… ( hư ng Th u, 2007). Trong quá trình vận động
cách mạng trước năm 1945, quyền lập hội và hội họp uôn được Đảng Cộng sản Việt
Nam đề cao như một mục tiêu quan trọng cần phải gi nh được từ chính quyền thực dân
Pháp (Đảng Cộng sản Việt Nam, 1977).
Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 v kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp năm
1954, ở miền Bắc Việt Nam đ c một số tổ chức đo n thể quần chúng được thành lập và
trong một thời gian dài giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đo n kết dân
tộc. Theo mô hình xây dựng xã hội chủ nghĩa, những tổ chức xã hội lớn ở miền Bắc là
Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đo n Lao động, Đo n Thanh niên v Hội Phụ nữ là những
đo n thể chính trị - xã hội được Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra nhằm tiếp cận và vận
động quần chúng tham gia, ủng hộ các đường lối, chính sách của Đảng. Một số hội nghề
nghiệp cũng được lập ra thời gian n y như Hội Luật gia, Tổng hội Y học và một vài hội
hoạt động trong ĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học… nhằm quản lý những người
tham gia với sự bao cấp đầy đủ và toàn diện cho các hội, tư ng xứng với trình độ phát
triển úc đ .
Kể từ khi đất nước thống nhất năm 1975, các tổ chức xã hội của Việt Nam đ trải
qua ba giai đoạn phát triển với những đặc trưng v hiện diện khác nhau sau đ y.
1.1. Giai đoạn 1975-1985
Thời kỳ n y được đặc trưng bởi sự phục hồi đất nước theo mô hình kế hoạch hóa
tập trung: nền kinh tế được kế hoạch hoá chặt chẽ và kinh tế tư nh n không được khuyến
khích. Hòa bình lập lại cũng đem ại một sự hồi phục các hoạt động xã hội trong nhân
dân, bên ngoài những hoạt động của nh nước, mà các tổ chức xã hội không đáp ứng
được đầy đủ. Trước nhu cầu đ , Đảng Cộng sản Việt Nam đ th nh ập thêm hai tổ chức
chính trị xã hội mới là Hội Nông dân1 (1979) và Hội Cựu chiến binh (1989) nhằm bao
quát thêm hai nh m đối tượng quần chúng rất quan trọng ở Việt Nam. Đồng thời, cũng
*
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Viện Nghiên cứu Tư vấn và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Lúc đầu mang tên “Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam”.
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theo cách tiếp cận đ , dần dần xuất hiện thêm các tổ chức xã hội triển khai các chính sách
trong các nhóm nghề nghiệp hay loại hình hoạt động lớn như nh m khoa học và kỹ thuật,
nhóm doanh nghiệp, nhóm các quan hệ quốc tế, nhóm hợp tác xã, nhóm từ thiện… được
gọi chung là các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp với đặc trưng chịu sự quản lý
trực tiếp của các ban chuyên trách của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các đảng
đo n. Nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt nghề nghiệp, trong giai đoạn này, nhiều hội nghề
nghiệp cũng được Chính phủ cho phép thành lập với các hoạt động có tính thuần túy
chuyên môn, tự quản và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
1.2. Giai đoạn 1986 - 1995
Công cuộc Đổi mới được triển khai từ năm 1986 cho phép phát triển kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế nước ta được phục hồi và bắt đầu
phát triển, nhất là công nghiệp khai khoáng và những ngành sử dụng tài nguyên thiên
nhiên, nhưng cũng phát sinh một số hậu quả xã hội không mong muốn, đặc biệt là trong y
tế, giáo dục cho người dân ở tại vùng s u vùng xa cũng như trong những nhóm xã hội đặc
thù như d n tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em (Phạm ích San, 2003; Tư ng Lai, 1995; Tư ng
Lai và Phạm Bích San, 1989). Từ đ , xuất hiện nhu cầu của xã hội quan tâm và bảo vệ lợi
ích cho các cộng đồng v các nh m đặc thù đ trong quá trình hình th nh nền kinh tế thị
trường, cũng như hỗ trợ những nhóm bị tác động trong những tình huống khẩn cấp nhằm
đảm bảo ổn định xã hội. Trong khi đ , sự hội nhập trở lại với đời sống quốc tế cho phép
các tổ chức phi chính phủ quốc tế vào Việt Nam với những hoạt động đa dạng, phư ng
thức hoạt động và mô hình tổ chức mới mẻ nhằm đáp ứng tốt h n nhu cầu của người dân
đối với những vấn đề m đời sống xã hội đặt ra (Bộ Ngoại giao, 2007). Cùng với các hội
và hiệp hội ngành nghề, các tổ chức khoa học ngoài công lập cùng một số các tổ chức bảo
trợ xã hội được thành lập để đ n nhận v đáp ứng những đ i hỏi mới mẻ này. Điểm ưu ý
ở đ y mặc dù mang danh nghĩa các tổ chức khoa học, những hoạt động của họ không
chỉ tập trung trong ĩnh vực khoa học mà còn bao gồm cả những hoạt động can thiệp và
hỗ trợ cộng đồng.
Giai đoạn này cũng được đặc trưng bởi sự phục hồi của các tổ chức xã hội kiểu
truyền thống như các hội đồng hư ng, đồng tuế cũng như bắt đầu xuất hiện ở nhiều n i,
đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi lợi nhuận, tự
thành lập để hỗ trợ cho các nhóm yếu thế trong xã hội.
1.3. Giai đoạn 1996 - 2015
Kể từ năm 1995, Việt Nam nỗ lực xây dựng các định chế quản lý kinh tế và xã
hội theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế. Luật Doanh nghiệp đ tạo tiền đề
cho doanh nghiệp tư nh n phát triển trong khi thu hẹp dần từng bước vai trò của các
doanh nghiệp nh nước, những tổ chức vốn chi phối toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.
Quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nh nước được triển khai. Thu nhập người
d n tăng khá nhanh v Việt Nam đ thoát khỏi mức ngh o v o năm 2010 để bước vào
nh m nước có thu nhập trung bình. Việt Nam đ phục hồi từ các tác động của chiến
tranh v đ i ngh o để trở thành một quốc gia bình thường trong cộng đồng các dân tộc
trên thế giới.
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Cùng với kinh tế, tổ chức nh nước dần được hiện đại hoá theo các tiêu chuẩn
chung của quốc tế với sự tham gia ngày càng nhiều của xã hội dân sự. Đ c sự bùng nổ
các tổ chức xã hội thuộc tất cả các loại và theo các mô hình tổ chức khác nhau: 1) Các
tổ chức chính trị xã hội; 2) Các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp; 3) Các hội nghề
nghiệp và hiệp hội ngành nghề; 4) Các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập;
5) Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 6) Các cơ sở bảo trợ xã hội; 7) Các tổ chức cộng đồng,
các tổ chức phi lợi nhuận; 8) Các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Tuy chưa c con số
thống kê chính xác, nhưng theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn, hiện có khoảng 500 hội cấp
trung ư ng, 4.000 hội cấp tỉnh và 10.000 hội cấp huyện và xã; 1.800 tổ chức phi chính
phủ (NGO) gồm các tổ chức khoa học ngoài công lập, bảo vệ môi trường, y tế giáo dục;
150 hiệp hội ngành nghề, khoảng v i trăm quỹ và trên 900 tổ chức phi chính phủ quốc
tế (INGO) đang hoạt động tại Việt Nam. Ba thành phố lớn Hà Nội, Hồ hí Minh v Đ
Nẵng lần ượt c h n 500 hội, gần 600 hội và 445 hội (Tư Giang, 2015). Ngo i ra, theo
một đánh giá quốc tế c n c không dưới 140.000 các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO)
và các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), những tổ chức chưa c h nh ang pháp ý đặc thù
của mình, đang hoạt động (Thayer, 2009). Tầm hoạt động v ĩnh vực hoạt động của các
tổ chức xã hội cũng đa dạng và kỹ năng hoạt động ngày càng thuần thục v được nâng
cao, tham gia ngày càng nhiều h n v o các hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát
chính sách (Bộ Nội vụ, 2010).
Nhằm n ng cao vai tr
nh đạo toàn diện của Đảng, từ cuối năm 2012, các an
Kinh tế trung ư ng, an Nội chính trung ư ng đ tái th nh ập. Tiếp đ
sự tăng cường
manh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua việc cử một uỷ viên Bộ Chính
trị làm Chủ tịch Mặt trận cũng như tăng kinh phí cho hoạt động của Mặt trận. Với sự đẩy
mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, Việt Nam hy vọng rằng hoạt động của các tổ chức
xã hội sẽ có những nhiệm vụ và thách thức mới trong việc vừa đảm bảo tuân thủ các
đường hướng chính trị của Đảng, vừa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của một xã hội hiện đại
đang phát triển nhanh và hội nhập toàn diện vào cộng đồng SE N cũng như thế giới.
Hiện tại, nhìn chung về số ượng, ĩnh vực hoạt động v trình độ làm việc của các tổ
chức xã hội đều đ tiếp cận về c bản tới mức chung của khu vực. Có thể thấy qua Hình 1
dưới đ y cách ph n oại các tổ chức xã hội theo cách quản lý của Việt Nam.
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Hình 1: CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

CÁC HIỆP HỘI
NGÀNH NGHỀ

VCCI

CÁC HỘI NGHỀ
NGHIỆP

5 tổ chức CTXH-NN

CÁC TỔ CHỨC
TỪ THIỆN

CÁC TỔ CHỨC
CÓ TÍNH
CHẤT QUỐC
T
VUFO

19 hội đặc thù

Các quỹ khác

Các hội, các NGO có tính
quốc tế

Các hội nghề
nghiệp

Các hội, quỹ tại
địa phư ng

1.Mặt trận tổ quốc.
2.Tổng LĐ ao động.
3.Hội phụ nữ.
4.Đo n thanh niên.
5.Hội nông dân.
6.Hội cựu chiến binh

Tỉnh

Các tổ chức tại địa phư ng
Các tổ chức KH
ngoài công lập
(NGO)
Các hiệp hội địa phư ng

Trung ư ng

Các hội địa
phư ng

Huyện
Xã

Các CBO, NPO
Cấp c sở thôn, xóm
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Các hiệp
hội không
được nhà
nước tài
trợ

CÁC TỔ CHỨC
CHÍNH TR -XÃ HỘI

Hội chữ thập
đỏ

Liên minh
các HTX

Các hội có
nguồn hỗ
trợ nhà
nước
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Các tổ chức xã hội ở Việt Nam…

2. Hiện trạng hoạt động của các tổ chức xã hội
Hoạt động của các tổ chức xã hội ở Việt Nam hết sức khác nhau tùy thuộc nhiều
vào mối quan hệ của họ với nh nước, đồng thời mối quan hệ đ cũng cho phép tận dụng
để triển khai các hoạt động ngo i nh nước.
2.1. Các tổ chức xã hội được nhà nước bao cấp
Có ba nhóm tổ chức xã hội được nh nước bao cấp. Nhóm thứ nhất gồm có 6 tổ
chức (đo n thể) chính trị xã hội với các luật, hay pháp lệnh, đặc thù quy định riêng cho
từng tổ chức: Mặt trận Tổ quốc, Tổng Liên đo n Lao động, Hội Phụ nữ, Đo n Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh. Đặc điểm lớn nhất của các
đo n thể chính trị - xã hội được ng n sách nh nước bao cấp cho hoạt động của mình
đến tận c sở. Các cán bộ được nhận ư ng v trợ cấp theo các thang bậc như các công
chức, viên chức nh nước và toàn bộ các c sở vật chất đều do nh nước trang bị ở cấp độ
tư ng đư ng với một bộ. Ngoài ra, họ được sự hỗ trợ lớn lao của hệ thống các doanh
nghiệp nh nước và có một sự mặc định bất th nh văn các chi phí của doanh nghiệp
nh nước cho các đo n thể chính trị - xã hội để hỗ trợ hoạt động của họ có thể được coi là
những chi phí hợp lý khi cần thiết.
Nhiệm vụ chính hiện nay của các đo n thể chính trị xã hội là tuyên truyền, phổ biến
và tổ chức cho người dân thuộc nh m đặc thù của mình, hoặc toàn thể nhân dân trong
trường hợp Mặt trận Tổ quốc, thực hiện đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo thuật ngữ hiện h nh đ y các hoạt động dân vận. Và ở chừng mực nhất định, các
đo n thể chính trị xã hội cũng chuyển tải những kiến nghị, ý kiến của người dân thuộc
nh m mình theo dõi cho ban nh đạo của Đảng, hoặc nói theo thuật ngữ hiện nay là tiến
hành các hoạt động giám sát đối với hoạt động của các c quan nh nước. Dù vẫn đang
hoạt động v được đầu tư rất lớn, nhưng các tổ chức n y c xu hướng hành chính hóa và
xa dần với cách tiếp cận đi v o quần chúng, cái vốn đặc trưng cho các tổ chức này lúc
khởi đầu (Nguyễn Đức Thành và cộng sự, 2015: 102).
Nhóm thứ hai, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp (CT-XH-NN). Có tất cả
9 tổ chức thuộc loại này ở Việt Nam. Đ
: 1) Liên hiệp các tổ chức hoà bình và hữu
nghị (VUFO): 2) Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); 3) Liên
hiệp các hội văn học và nghệ thuật Việt Nam (VULA); 4) Hội Nhà báo Việt Nam; 5) Hội
Luật gia Việt Nam; 6) Hội Nh văn Việt Nam; 7) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 8) Liên
minh các hợp tác xã Việt Nam v 9) Ph ng Thư ng mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) (Về sau n y c thêm Liên đo n Luật sư Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt
Nam). Các tổ chức này có mục đích nhằm duy trì và phát triển sự nh đạo của Đảng
trong các nhóm nghề nghiệp với hai vai trò: 1) làm hình mẫu cho việc thực hiện các chính
sách của Đảng trong các loại hình tổ chức quần chúng tư ng ứng và 2) tạo ảnh hưởng lên
các tổ chức khác cùng loại hình khi cần thiết. Như vậy, VUFO định hướng cho các tổ
chức hội có tính quốc tế, cả trong nước lẫn quốc tế; VUSTA, VULA, Hội Nhà báo Việt
Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nh văn Việt Nam định hướng cho các hội nghề
nghiệp; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam định hướng cho các hội và quỹ từ thiện; Liên minh
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các hợp tác xã Việt Nam v Ph ng Thư ng mại và Công nghiệp Việt Nam định hướng
cho các hiệp hội ngành nghề.
Chức năng của các tổ chức CT-XH-NN này là tập hợp người dân theo một số nghề
nghiệp hoặc hoạt động đặc thù, có khả năng tác động lớn đến sự ổn định xã hội, nhằm
đảm bảo các chính sách của Đảng v nh nước được thực thi nghiêm chỉnh v đầy đủ ở
những nh m d n cư riêng biệt. Các hội dạng n y được nh nước bao cấp đến tận cấp tỉnh,
theo quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng không đư ng nhiên
mà phải thư ng thảo với từng tỉnh để xác định nhu cầu cụ thể của địa phư ng nhằm có
thể mở c sở ở tỉnh. Ngoài ra còn có một số tổ chức khác cũng được bao cấp như vậy
như Liên đo n Luật sư, Hội Người cao tuổi theo những quyết định riêng.
sở vật chất
cũng được nh nước bao cấp nhưng mức độ tùy thuộc vào sự vận động và hoạt động của
từng tổ chức, v nhìn chung được đầu tư tư ng đư ng với một c quan cấp tổng cục tuy
người đứng đầu có thể nhận ư ng theo cấp bộ trưởng.
Nhóm thứ ba, được bao cấp ở trung ư ng, gồm có tất cả 19 tổ chức như Tổng hội Y
học, Hội Đông y, Hội múa… theo quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
v cũng hoạt động như nh m trên. Họ phân bố rải rác trong các khối khác nhau của các tổ
chức xã hội theo mô hình quản lý của Việt Nam nhằm tăng cường thêm sức mạnh, theo
giả định, cho các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Nguồn bao cấp của nh nước cho
họ tư ng đối hạn chế: chủ yếu
ư ng v một số kinh phí để c quan vận hành, còn các
hoạt động hàng ngày tuỳ thuộc vào khả năng quan hệ của bản thân tổ chức cũng như khả
năng đáp ứng đ i hỏi thị trường. Hiện nay không có giải thích rõ vì sao những tổ chức
n y được bao cấp v điều n y đang tạo ra sự thắc mắc lớn trong các hội.
Hoạt động của các tổ chức thuộc hai dạng sau này về c bản cũng như nh m các
đo n thể chính trị - xã hội nhưng tập trung nhiều h n v o các nh m đặc thù của mình và
đang trên bước đường hành chính hoá một cách vững chắc như các tổ chức nhóm trên. Họ
cũng chịu sự quản lý của Bộ Nội vụ.
2.2. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp
Các tổ chức xã hội nghề nghiệp được tổ chức cho người dân có thể tham gia theo
nghề nghiệp của mình nhằm chia sẻ các vấn đề iên quan đến nghề nghiệp. Các hội nghề
nghiệp tồn tại độc lập, chịu sự quản ý nh nước của Bộ Nội vụ, Vụ Các tổ chức phi chính
phủ, và có thể là của Bộ chuyên ngành có liên quan nếu ĩnh vực hoạt động có một bộ
chuyên ng nh như thế. L nh đạo các hội được bầu thường là những cán bộ nh đạo nhà
nước về hưu, v bằng cách đ các hội giữ mối quan hệ chặt chẽ với các bộ chủ quản để có
thể nhận được một sự hỗ trợ cho hoạt động của mình. Các hội nghề nghiệp hiện hoạt động
theo chuyên môn của mình trong những việc như tổ chức hội nghị, đ o tạo, phổ biến
thông tin, giao ưu giữa các hội viên… Một số hội năng động có thể được giao thực hiện
những dịch vụ công do c quan nh nước chuyển giao như Hội Kiểm toán Việt Nam được
quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán ở Việt Nam… Hội này cũng tham gia đ ng
góp ý kiến cho nh nước đối với các chính sách hay dự án khi được yêu cầu.
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Tuy nhiên, nhiều hội hiện vẫn chưa xác định được nội dung các hoạt động của mình
theo mô hình các hội hiện đại và số người tham gia v o đ y thường có tuổi đời cao. Do
không được bao cấp và không quen với c chế thị trường, nhiều hội hiện gặp kh khăn rất
lớn về nguồn kinh phí để hoạt động do: 1) Sự tồn tại không bình đẳng giữa các hội được
bao cấp và không bao cấp khiến cho sự tài trợ của nh nước bị hút vào các hội bao cấp bất
kể hiệu quả công việc của họ như thế nào; 2) Các doanh nghiệp nh nước chiếm phần lớn
nguồn lực xã hội có khuynh hướng chỉ tài trợ cho các tổ chức chính trị xã hội; 3) Nhiều
dịch vụ công vẫn do các c quan quản ý nh nước nắm giữ chưa được chuyển giao lại
cho các hội và 4) Hội phí rất thấp v không thu được đầy đủ.
2.3. Các hiệp hội ngành nghề
Các hiệp hội ngành nghề được tổ chức theo các nhóm ngành sản xuất. Họ thu thập
và cung cấp thông tin cho các thành viên của mình, đứng ra bảo vệ quyền lợi của giới
doanh nghiệp và tiến hành nhiều hoạt động vận động chính sách iên quan đến ngành
nghề của mình cả trong và ngo i nước. Ngoài VCCI và Liên minh các hợp tác xã Việt
Nam được bao cấp đến tỉnh, như các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, nhiều tổ
chức hiệp hội được sự hỗ trợ của nh nước và hoạt động như một cánh tay nối dài của
chính phủ trong các hoạt động liên quan như Hiệp hội sản xuất và chế biến thuỷ hải sản
(VASEP), Hiệp hội sản xuất mía đường, Hiệp hội da gi y… ác hiệp hội lớn cũng chịu
sự chỉ đạo của các ban tư ng ứng của Đảng như an d n vận và Ban Kinh tế trong khi
các hiệp hội nhỏ h n thường có sự tham vấn với các bộ liên quan.
Hiện tại ở Việt Nam các hiệp hội ngành nghề hoạt động có tính chất của các hoạt
động hội tuy liên quan nhiều h n đến các yếu tố thị trường và quyền lợi của các nhà sản
xuất. Họ đặc biệt tích cực trong các hoạt động chính sách c iên quan đến các ĩnh vực
kinh doanh thuộc ngành nghề của họ, và ý kiến của họ thường có trọng ượng cao và chất
ượng cao, tuy nhiều khi có thể mang màu sắc lợi ích nhóm. Nhiều hội rất tích cực bảo vệ
quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế như V SEP. Nguồn kinh
phí hoạt động của các tổ chức n y tư ng đối dồi dào do các doanh nghiệp đ ng g p v
những hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ có thể có của chính bản thân các hiệp hội.
2.4. Các tổ chức phi chính phủ (NGO)
Hiện chưa c h nh lang pháp lý rõ ràng cho các tổ chức phi chính phủ nhưng các tổ
chức khoa học và công nghệ ngoài công lập đang thực hiện tốt chức năng này. Ðồng thời
là một số các tổ chức bảo trợ xã hội do một số bộ, như ộ Tư pháp hay ộ Lao động Thư ng binh v X hội, cho phép đăng ký th nh ập cũng hoạt động theo hướng này. Ở
đ y cũng c ba nh m với những sự khác biệt rõ nét iên quan đến kinh phí hoạt động.
Nhóm thứ nhất hoạt động dựa trên căn bản các tài trợ quốc tế. Đ y nh m mang
đậm phong cách NGO hiện đại nhất v cũng chịu nhiều rủi ro nhất do các định kiến từ
phía các c quan quản lý và sự hẫng hụt khi các tổ chức quốc tế rút khỏi Việt Nam, về c
bản, sau khi Việt Nam đ đạt nước có thu nhập trung bình. Các hoạt động của nhóm này
đi sát với các chủ đề quốc tế quan tâm, cùng với thời gian, như d n số, sức khoẻ sinh sản,
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HIV/ IDS, bình đẳng giới, quyền trẻ em, x a đ i giảm nghèo, bảo vệ quyền lợi cho bà
con dân tộc thiểu số, môi trường, quyền con người. Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế,
đa số các NGO này có phong cách tổ chức hiện đại cùng việc tiến hành công việc bài bản
tạo nên dấu ấn đặc biệt cho nhóm này. Họ đang c xu hướng tham gia ngày càng tích cực
h n trong việc đ ng g p cho các chính sách của nh nước và phản ánh ý nguyện của các
nh m đặc thù và người d n cho các c quan chính quyền. L nh đạo các tổ chức này
thường trẻ và thông thạo, am hiểu các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, chi phí cho các hoạt
động của các tổ chức cao và chủ đề nhiều khi quá xa so với sự quan tâm của Việt Nam là
vấn đề lớn đối với họ.
Nhóm thứ hai hoạt động dựa nhiều vào các hợp đồng ký với nh nước v thường
có các quan hệ rất tốt với các c quan nh nước. Công việc của họ, do vậy, khá phù hợp
với các nhiệm vụ nh nước đang đặt ra và cần giải quyết. Một số tổ chức đang m tốt
chức năng “think tank” tư vấn chính sách cho các đối tác. Phong cách hoạt động của
nhóm này mang nhiều dấu ấn của các c quan nh nước và có nhiều tổ chức do các
quan chức nh nước về hưu ập ra hay đứng đầu. Đ ng g p của họ trong ĩnh vực chính
sách trong nhiều trường hợp khá hiệu quả do am hiểu tình hình, có thể c các tư vấn
hợp lý và thông hiểu cách tiếp cận với c quan nh nước. Kh khăn ớn nhất của các tổ
chức thuộc nhóm này là không tạo dựng được nguồn tài chính ổn định u d i v độ
minh bạch giải trình còn mong muốn được cải thiện nhiều. Nhiều tổ chức có tuổi đời
hoạt động hiệu quả không quá bốn năm, tùy thuộc vào quan hệ của người đứng đầu với
các c quan m việc trước đ y.
Nhóm thứ ba hoạt động dựa nhiều vào các nguồn thu trên thị trường. Họ hoạt động
mang nhiều phong cách của các doanh nghiệp h n các tổ chức phi chính phủ v , đặc
biệt, nhiều tổ chức trong số n y đang cố gắng ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc
sống. Nhiều tổ chức khác đang hoạt động như các tổ chức từ thiện thu hút nguồn lực xã
hội để hỗ trợ cho các nhóm yếu thế. Trong tư ng ai, khi các doanh nghiệp tư nh n Việt
Nam lớn mạnh h n, Luật Doanh nghiệp sửa đổi thì triển vọng của họ sẽ sáng sủa h n v
nhiều tổ chức sẽ chuyển sang hoạt động theo kiểu doanh nghiệp xã hội.
Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ hiện đang nh m n ng cốt trong các tổ
chức xã hội nhằm tiến hành các hoạt động ngo i nh nước, không phải tư nh n với sự
năng động và chuyên nghiệp rõ rệt. Nhưng nguồn kinh phí cho hoạt động của họ không
ổn định do kinh tế thị trường và doanh nghiệp tư nh n chưa đủ phát triển, trong khi xã hội
chưa c th i quen đ ng g p cho các tổ chức phi chính phủ nhằm giải quyết những vấn đề
xã hội mà hiện vẫn chỉ quen đ ng g p cho các tổ chức tôn giáo và từ thiện.
2.5. Các tổ chức phi lợi nhuận (NPO) và các tổ chức cộng đồng (CBO)
Có rất nhiều tổ chức loại n y đang hoạt động ở Việt Nam nhằm đáp ứng các nhu
cầu đa dạng của xã hội: từ cung cấp c m từ thiện cho bệnh nh n ngh o, mua dưa hấu cho
nông dân Quảng Ng i đến tổ chức săn bắt cướp. Đ y
các tổ chức có tính chất tự
nguyện, tính chất từ thiện cao, hoạt động theo địa bàn. Do hành lang pháp lý cho sự tồn
tại của họ chưa c nên rất kh để định hình họ. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng đang c
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một sự bùng nổ các tổ chức như vậy. Và cũng đang xuất hiện nhu cầu tạo dựng một hành
lang pháp lý tối thiểu cho hoạt động của các tổ chức dạng n y. Đặc biệt, sức lan toả và
khả năng giám sát x hội của các nhóm này, cùng với sự phát triển của thông tin mạng,
đang trở nên hết sức nhanh nhạy và hiệu quả. Tuy nhiên, cách tổ chức của các nhóm này
khá lỏng lẻo và cần phải có những hoàn thiện v n ng cao năng ực lớn trong tư ng ai,
nếu muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của họ.
2.6. Các tổ chức xã hội khác
Các tổ chức xã hội khác như quỹ, đ n vị bảo trợ xã hội cũng đang trong quá
trình hình thành và phát triển. Do sự tăng thu nhập của người dân và kinh tế tư nh n
phát triển, những tổ chức loại n y ng y c ng c c sở kinh tế để tồn tại. Đồng thời, họ
cũng đáp ứng ngày một tốt h n nhu cầu từ thiện của người dân. Nhiều quỹ đang hoạt
động rất hiệu quả, như Quỹ Cơm có thịt, thu hút được lòng kính trọng và sự tham gia
của nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, nhất trong điều kiện nhiều người dân không
được rõ ràng về việc sử dụng đ ng g p của họ trong một số các chư ng trình x hội
đang được triển khai.
Trong khi đ , nhiều tổ chức NGO, từ thiện quốc tế, vốn đ ng vai tr quan trọng
trong việc hình thành xã hội dân sự Việt Nam, theo một số nhận định, sẽ rút ra vào
khoảng năm 2018. Hiện đang c xu hướng mới là hình thành các doanh nghiệp xã hội và
một số tổ chức quốc tế đang tích cực cổ vũ cho khuynh hướng n y như một số dự án lớn
của US ID (GIG, Hea thy Market…).
3. Các tổ chức xã hội với sự phát triển đáp ứng nhu cầu thực tế: một số
nhận xét
Nhìn chung có thể thấy rằng sức mạnh của nhóm các tổ chức chính trị - xã hội dựa
trên quyền lực nh nước, nhóm các hiệp hội ngành nghề dựa v o năng ực tài chính từ
doanh nghiệp và thị trường, nhóm các hội nghề nghiệp dựa vào kỹ năng chuyên môn,
nhóm các tổ chức phi chính phủ dựa vào sự năng động, tính chuyên nghiệp và cách tổ
chức hiện đại, nhóm các tổ chức phi lợi nhuận trông chờ ở số ượng đông đảo và sự bám
sát địa bàn trong khi các nhóm khác dựa vào sự thoả mãn nhu cầu đa dạng của xã hội
trong hoạt động từ thiện nhờ năng ực của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
Hiện khó có thể nói về những đ ng g p chính của các tổ chức chính trị xã hội là
phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong khi đ , hoạt
động năng nổ nhất hiện nay là nhóm các hiệp hội ngành nghề do đ i hỏi của nền kinh tế
thị trường cũng như ĩnh vực hoạt động của các hiệp hội n y tư ng đối ít nhạy cảm về
chính trị, trong khi khá năng động trong việc vận động chính sách, phát triển thị trường và
bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp. Khó có thể tưởng tượng sự hình thành nền kinh tế thị
trường hiện đại Việt Nam thiếu sự hiện diện của các tổ chức này.
Nhóm các hội không được nh nước bao cấp đang hướng tới phục vụ cho các mục
tiêu của mình tuy chưa c các phư ng thức hoạt động thật hữu hiệu. Theo định hướng của
nh nước, trong các quyết định QĐ 22/Ttg, 2/2002 v QĐ14/TTg, 2/2014, họ đang bắt
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đầu tiến hành các hoạt động iên quan đến tư vấn, phản biện v giám định chính sách xã
hội và tiếp nhận các dịch vụ công từ phía các c quan của chính phủ (Phạm Bích San,
2009). Những hoạt động n y trong tư ng ai sẽ tạo nên một sự giám sát xã hội hiệu quả
đối với các chính sách cũng như m cho các dịch vụ công mang một hình thức cởi mở và
có hiệu quả h n. Điều này là hết sức cần thiết cho sự vận hành tr n tru của nền kinh tế thị
trường. Nếu có các dạng hoạt động mới phù hợp, các hội sẽ rất hữu hiệu trong việc nâng
cao mức độ ổn định xã hội.
Nhóm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các quỹ đang
những nhóm rất năng động trong các hoạt động chuyên biệt của mình, điều góp phần tạo
dựng sự ổn định xã hội trong điều kiện chuyển nhanh sang nền kinh tế thị trường với sự
phân tầng xã hội mạnh mẽ, cũng như g p phần giảm thiểu những tác động không mong
muốn của kinh tế thị trường như ô nhiễm môi trường, ao động di cư, đô thị hoá… Nhưng
vị thế xã hội của những tổ chức n y chưa cao, do đ sự đ ng g p cho các chính sách phát
triển và giám sát hoạt động của doanh nghiệp v nh nước chưa tư ng xứng với khả năng
của họ (Vũ Duy Phú, 2008). Sẽ hiệu quả h n nếu các nhóm này có thể liên kết để tạo ra
những mạng ưới xử lý và theo dõi những chủ đề iên quan đến chính sách và thực thi
chính sách, hỗ trợ cho sự phát triển bền vững.
Như vậy, bên cạnh nh nước pháp quyền, kinh tế thị trường, các tổ chức xã hội ở
Việt Nam, dù c n khá s khai, đ c sự phát triển khá mạnh mẽ trong thời gian vừa
qua, điều cho phép định hình ở một xã hội hiện đại (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam, 2010). Vấn đề là cần có hành lang pháp lý phù hợp h n cho các tổ chức đ hoạt
động và phát triển theo kịp với thực tiễn. Việc xây dựng một đạo luật về hội đ được bàn
đến nhiều trong h n chục năm qua với nhiều dự thảo khác nhau, trong đ c dự thảo do
chính các tổ chức xã hội, đứng đầu là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
(VUST ) đề xuất. Quốc hội khoá XII v XIII đ nhiều lần bàn tới luật n y nhưng kết
luận cuối cùng vẫn phải chờ đến sự xem xét của Quốc hội khoá XIV sắp tới.
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