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BÁO CÁO 
 

Khảo sát hàng năm NPO đối tác 2015 
 

Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2015, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (gọi tắt là 

LIN) đã tiến hành đợt khảo sát hàng năm đối với các tổ chức Phi lợi nhuận (NPO), các tổ chức 

tham gia là tổ chức đối tác của LIN. Và đợt khảo sát là để theo dõi sự tiến bộ của họ, hiểu được 

những thách thức mà họ đang phải đối mặt cũng như tác động của LIN đến sự phát triển của họ. 

Chúng tôi tin rằng lượng giá một cách có hệ thống những dịch vụ của LIN trên các NPO đối tác 

cũng như nhận ra được những ưu tiên và thử thách mà họ đang đối mặt sẽ giúp chúng tôi thấu 

hiểu và cải thiện các dịch vụ của LIN, giảm bớt những tồn tại trong dịch vụ của chúng tôi và cho 

phép chúng tôi có những báo cáo tốt hơn về tác động của LIN đến các bên liên quan. 

Trong những năm trước, cả hai phần của quá trình khảo sát chỉ được thực hiện tại một thời điểm 

và dưới một hình thức là gửi bản khảo sát qua email cho các đối tác. Năm nay, khảo sát đã được 

tiến hành thành 2 phần riêng biệt: Phần một – tập trung vào các dữ liệu định lượng – khảo sát 

được tiến hành trực tuyến qua trang web SurveyGizmo. LIN đã yêu cầu Giám đốc, lãnh đạo hoặc 

thành viên của Ban Quản lí của NPO hoàn thành khảo sát này trên danh nghĩa của tổ chức. Có 

tổng cộng 86 NPO hoàn thành bản khảo sát và được phân tích (chiếm 46% trong tổng đối tác của 

LIN). Đối với những câu hỏi bị bỏ qua hay “không có câu trả lời”, việc tính toán đã được điều 

chỉnh phù hợp. 

 

Phần hai – tập trung vào các dữ liệu định tính – đã được tiến hành thông qua buổi khảo sát nhóm 

tập trung, sử dụng Kĩ thuật nhóm đại diện. Hai buổi khảo sát nhóm đã được tiến hành với tổng 

cộng 10 thành viên tham gia: nhóm một bao gồm những NPO đã hoàn thành khảo sát có mức độ 

hài lòng cao với các dịch vụ của LIN, trong khi đó, nhóm hai bao gồm những NPO đã hoàn 

thành khảo sát có mức độ hài lòng thấp với dịch vụ của LIN. Mục tiêu của hai buổi này là xem 

lại những dịch vụ nâng cao năng lực mà LIN đang cung cấp và thảo luận xem dịch vụ nào là hữu 

ích nhất và ít hữu ích nhất mà NPO đã từng sử dụng, thời điểm cụ thể mà họ sử dụng dịch vụ và 

nó hữu ích (hay không hữu ích) như thế nào trong việc nâng cao năng lực của NPO. 

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn những người tham gia trong quá trình thực hiện khảo sát. Đầu tiên, 

chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới 86 đại diện NPO đã dành thời gian quý giá của mình để hoàn 

thành bản khảo sát trực tuyến với những câu trả lời kĩ lưỡng. Chúng tôi cũng chân thành gửi lời 

cảm ơn đặc biệt đến 10 đại diện NPO đã tham gia vào buổi khảo sát nhóm tập trung vào cuối 

tháng 12. Cuối cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn Global Giving Feedback Fund đã cung cấp 

gói tài trợ và cố vấn để đội ngũ LIN phát triển thêm quy trình phản hồi tốt hơn và thu thập được 

những phản hồi có ý nghĩa hơn. 
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1. Tình trạng pháp lí (N=86)
1
 

 

Chính xác là một nửa số phản hồi từ NPO cho biết họ đã hoạt động được 5 năm hoặc hơn. Chỉ có 

18% NPO có từ 10 năm hoạt động trở lên và 9% NPO hoạt động dưới 1 năm. 

 

 

 Số năm hoạt động Số lượng Phần trăm 

Ít hơn 1 năm (2015) 8 9% 

1 đến 2 năm (2013 to 2014) 21 24% 

3 đến 4 năm (2011 to 2012) 14 16% 

5 đến 9 năm (2006 to 2010) 28 33% 

10 đến 19 năm (1996 to 2005) 10 12% 

Hơn 20 năm ( từ 1995 trở về 

trước) 5 6% 

 

 

54% câu trả lời của NPO nói rằng ngày thành lập tổ chức là ngày họ có hoạt động hay sự kiện 

đầu tiên. 43% NPO xem ngày thành lập tổ chức của họ là ngày ghi trên giấy phép/ giấy đăng kí 

thành lập tổ chức. Chỉ có một số ít NPO cho rằng ngày thành lập là một ngày khác, có thể là 

ngày ra đời của trang Facebook tổ chức, ngày công bố về sự ra đời của tổ chức, hay là thỏa thuận 

giữa những người sáng lập. 

 

1/3 NPO (36%) tham gia khảo sát được được thành lập bởi cá nhân thuộc nhóm đối tượng mục 

tiêu ( ví dụ như một người khuyết tật đã thành lập NPO để phục vụ những người khuyết tật 

khác…). 29% NPO được thành lập bởi các chuyên gia trong lĩnh vực của họ (ví dụ như chuyên 

gia trong lĩnh vực môi trường thành lập một NPO để nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn 

đề môi trường). 20% NPO được thành lập bởi các tổ chức hay mạng lưới đang tồn tại. 28% còn 

lại được thành lập bởi các nhóm hay cá nhân có cùng mối quan tâm và muốn hành động để giải 

quyết các vấn đề trong cộng đồng. 

 

 

  
 

                                                        
1 Trừ khi có đề cập, nếu không thì dữ liệu khảo sát (N) là 86. 
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Tình trạng pháp lí của NPO 

 

60% trong số đối tác NPO của chúng tôi đã đăng kí pháp lí để hoạt động. 23% NPO có giấy phép 

của họ (con dấu màu đỏ) trong khi 37% có tình trạng pháp lí dưới một tổ chức khác đã có giấy 

phép hoạt động, như các nhóm hay các tổ chức bảo trợ. Chỉ có khoảng 1/3 (34%) đối tác của LIN 

hoạt động mà không có giấy phép chính thức.  

 

   
 

Trong 29 NPO đang hoạt động không có giấy phép, 28% hiện đang trong quá trình đăng kí pháp 

lí. Hơn 1/3 số NPO (38%) muốn đăng kí giấy phép nhưng chưa cố gắng làm. 17% những NPO 

chưa có giấy phép phản hồi rằng họ cố gắng đăng kí giấy phép thành lập chính thức nhưng 

không thành công. 17% khác cho rằng họ không có nhu cầu hay định hướng đăng kí giấy phép 

pháp lí. 

 

Tại sao không có giấy phép 

(n=29) Số lượng Phần trăm 

Có kế hoạch đăng kí giấy phép 

trong tương lai 

11 38% 

Hiện tại đang cố gắng đăng kí giấy 

phép 

8 28% 

Đã cố gắng đăng kí giấy phép, 

nhưng không thành công 

5 17% 

Không có kế hoạch đăng kí giấy 

phép 

5 17% 

 

Đối với 32 NPO hoạt động dưới một tổ chức, mạng lưới đang tồn tại, 1/3 (34%) đang làm việc 

dưới các tổ chức đoàn thể (như Đoàn thanh niên Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam, Mặt trận tổ 

quốc…). Những tổ chức còn lại hoạt động dưới đa dạng các loại tổ chức khác nhau như Cơ sở 

bảo trợ xã hội - 9%, Hội – 9%, Tổ chức Khoa học và công nghệ - 6%, Công ty – 9%, Đại học – 

6% và Khác ( như bệnh viện, các tổ chức tôn giáo, văn phòng chính quyền địa phương). 

 

Đối với 20 NPO có giấy phép thành lập của chính họ và có con dấu tròn đỏ, chúng tôi đã hỏi họ 

thêm về việc đăng kí dưới Bộ, Sở hay một cơ quan cấp phép khác. Khoảng 1/3 số NPO (30%) 

đăng kí là một tổ chức Khoa học & Công nghệ dưới Bộ hay Sở Khoa học & Công nghệ. Những 

6% 
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tổ chức khác đăng kí với tư cách là Công ty, Cơ sở Bảo trợ xã hội, Quỹ hay một thực thể pháp lí 

dưới tổ chức Đoàn thể. 

 

Cơ quan cấp phép (n=20) 

Số 

lượng 

Phần 

trăm 

Bộ / Sở / Hội Khoa học & Công nghệ (STO) 7 35% 

Bộ / Sở Kế hoạch & Đầu tư (Công ty) 4 20% 

Bộ / Sở Lao động & Xã hội (SRE) 3 15% 

Bộ / Sở Nội vụ (Hội / Quỹ) 3 15% 

Tổ chức Đoàn thể 2 10% 

Khác 1 5% 

 

2. Đối tượng thụ hưởng (N=86) 

 

NPO được hỏi về tổng số lượng đối tượng thụ hưởng mà họ phục vụ trong năm trước đó (năm 

2014). Kết hợp lại tổng cộng có khoảng 512.855 đối tượng thụ hưởng được hỗ trợ bởi 86 NPO 

tham gia khảo sát. Trong khi phần lớn đối tác của LIN cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp thì 

một số tổ chức khác cung cấp những dịch vụ hỗ trợ gián tiếp đến một nhóm hay cộng đồng trải 

dài từ huyện, thành phố, vùng hay trên cả nước. Số lượng đối tượng thụ hưởng của mỗi NPO 

trong khoảng từ 7 đến hơn 150.000. 

 

 

Số lượng đối tượng thụ hưởng năm 2014 

Số 

lượng Phần trăm 

Dưới 25 7 8.2% 

25 đến 49 7 8.2% 

50 đến 99 8 9.4% 

100 đến 299 16 18.8% 

300 đến 999 20 23.5% 

1000 đến 1999 11 12.9% 

2000 đến 4,999 9 10.6% 

5,000 đến 9,999 2 2.4% 

10,000 đến 49,999 3 3.5% 

50,000 đến 99,999 0 0.0% 

Trên 100,000  3 3.5% 

 

Gần 10% đối tác NPO của LIN phục vụ khoảng từ 5.000 đối tượng thụ hưởng trở lên trong năm 

2014 (3 NPO phục vụ cho từ 100.000 đối tượng thụ hưởng trở lên). Trong khảo sát, NPO được 

yêu cầu tính tỉ lệ đối tượng thụ hưởng trong năm 2014 theo tuổi, giới tính, và các phân loại nhóm 

khác.
2
 Chúng tôi cũng ghi nhận lại số lượng NPO phục vụ cho những nhóm đối tượng khác nhau 

theo tuổi, giới tính và phân loại. Kết quả chi tiết được trình bày trong bảng dưới đây. 

                                                        
2 Tổng số người hưởng lợi phân chia theo độ tuổi, giới tính, loại không làm tăng tổng số lượng đối tượng hưởng lợi. Những con 

số phân chia dựa trên tuổi và giới tính có thể gần đúng thực tế nhưng có thể có những khác biệt đáng kể so với thực tế đối với 

phân chia theo nhóm. Điều này có thể là do trên thực tế NPO không theo dõi đối tượng thụ hưởng theo các nhóm như trong khảo 

sát có đề cập và / hoặc vì một số NPO không duy trì hồ sơ theo dõi chi tiết đối tượng hưởng lợi mà họ phục vụ. Ngoài ra, một số 

người tham gia khảo sát đã bỏ qua hoàn toàn câu hỏi phân chia dựa trên nhóm, loại.  
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Đối tượng thụ hưởng theo tuổi, giới tính & nhóm 

 

  
Tổng Số lượng  

NPO 
Phần trăm 

 NPO 
N 

Theo tuổi 

Trẻ em (dưới 16)   64 74% 86 

Thanh niên      202,580  65 76% 86 

Người lớn      155,081  53 62% 86 

Người cao tuổi          5,435  28 33% 86 

Giới tính 

Em gái/phụ nữ      252,539  81 94% 86 

Em trai/đàn ông      201,608  81 94% 86 

Chuyển giới          3,224  9 10% 86 

Theo phân loại 

Người nhập cư        14,811  31 40% 77 

Dân tộc thiểu số          7,718  32 40% 80 

Người khuyết tật        38,633  31 40% 78 

HIV/AIDS            915  14 19% 73 

LBGT      101,009  8 11% 72 

Động vật          6,549  6 8% 72 

 

 

3. Lĩnh vực hoạt động/Vấn đề được giải quyết bởi NPO đối tác  

 

Từ biểu đồ bên dưới cho thấy, đến nay giáo dục là chủ đề được quan tâm nhiều nhất với 87% 

NPO đối tác của chúng tôi làm việc trong lĩnh vực này. Phát triển cũng là một chủ đề phổ biến 

với 35% NPO làm việc trong lĩnh vực này. Trong khi đó, chỉ có 3% những người tham gia khảo 

sát cho biết tổ chức của họ tham gia vào các hoạt động cứu trợ thiên tai. 
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4. Địa bàn can thiệp 

 

Bảng dưới đây nêu ra chi tiết nơi đặt văn phòng làm việc của các NPO đối tác và/ hoặc nơi mà 

họ thực hiện các chương trình của mình.  

Địa bàn can thiệp # NPO % NPO 

Quận Bình Thạnh  43 50% 

Quận 1 36 42% 

Quận 3 30 35% 

Quận 8 23 27% 

Quận Thủ Đức 22 26% 

Quận 7 20 23% 

Quận 2 19 22% 

Quận  Phú Nhuận  19 22% 

Quận Tân Bình  19 22% 

Quận Tân Phú  19 22% 

Quận 10 18 21% 

Quận 4 17 20% 

Quận 9 17 20% 

 

   

   

Địa bàn can thiệp # NPO % NPO 

Quận Gò Vấp  17 20% 

Quận 5 16 19% 

Quận Bình Tân  14 16% 

Quận 6 13 15% 

Quận 12 13 15% 

Hóc Môn 13 15% 

Quận 11 12 14% 

Củ Chi 11 13% 

Bình Chánh 10 12% 

Nhà Bè 9 10% 

Cần Giờ 8 9% 

   

Tỉnh khác 40 47% 

5. Nhân sự 

 

Khảo sát cũng yêu cầu các NPO chia sẻ thông tin về Nhân sự của tổ chức, bao gồm số lượng 

nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, nhân viên được trả lương, không được trả lương và tình 

nguyện viên. Chúng tôi cũng hỏi thêm về vấn đề giới, những bằng cấp và tập huấn liên quan 

dành cho nhân viên của NPO. 
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Trong 86 NPO tham gia khảo sát năm 2015 có tổng cộng 284 nhân viên toàn thời gian và 185 

nhân viên bán thời gian, nhận sự hỗ trợ từ hơn 3.154 tình nguyện viên. 52% NPO phản hồi có ít 

nhất 1 nhân viên toàn thời gian có trả lương, 87% có sự tham gia hỗ trợ của tình nguyện nguyên 

và 44% không có nhân viên nào (chỉ toàn tình nguyện viên).  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ giới làm việc cho các tổ chức NPO nhiều hơn so với những giới khác. Nữ giới chiếm tới 68% 

nhân viên toàn thời gian có trả lương, 62% nhân viên bán thời gian có trả lương và 55% trong 

các tổ chức/ nhóm chỉ có tình nguyện viên. 

 

Thành viên đội ngũ quản lí 

 

Khi được hỏi về số lượng thành viên của đội ngũ quản lí, NPO cho biết con số này dao động từ 1 

đến 15 thành viên. Số lượng trung bình là khoảng 4 thành viên. Chúng tôi cũng so sánh số lượng 

thành viên của đội ngũ quản lí trong những NPO có ít nhất một nhân viên được trả lương và 

những tổ chức không có nhân viên được trả lương (nhóm tình nguyện) và nhận thấy những tổ 

chức chỉ có tình nguyện viên thì số lượng thành viên của đội ngũ quản lí có nhiều hơn. 

 

 

  

284 

193 

89 

0 

Tổng 

Nữ giới 

Nam giới 

Chuyển giới 

Nhân viên toàn thời gian có trả 
lương 

 185  

 115  

69 

4 

Tổng 

Nữ giới 

Nam giới 

Chuyển giới 

Nhân viên bán thời gian có trả 
lương 

3154 

1720 

1111 

111 

Tổng 

Nữ giới 

Nam 
giới 

Chuyển 
giới 

Tình nguyện viên (không trả lương) 
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Số lượng thành viên của đội ngũ quản lí NPO 

 

 

NPO có 

nhân viên 

được trả 

lương 

(N=49) 

NPO không 

có nhân 

viên được 

trả lương 

(N=37) 

Tổng hợp 

hai cột 

Số lượng trung bình 3.4 5 4 

Số lượng tối thiểu 1 2 1 

Số lượng tối đa 10 15 15 

 

Bằng cấp & Chứng chỉ 

 

Khảo sát cũng hỏi về việc những nhân viên của tổ chức có được nhận những tập huấn (về kĩ 

thuật hay tập huấn trong quá trình làm việc) liên quan đến công việc họ đang làm cho tổ chức 

hay không. 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng cấp & những tập huấn cho nhân viên tổ chức NPO 

 

 Số lượng Phần trăm 

Bằng cấp Đại học 58 67% 

Tập huấn kĩ thuật 49 57% 

Tập huấn trong quá 

trình làm việc 

60 70% 

 

 

Sáu NPO phản hồi rằng nhân viên của họ không có bằng cấp hay được cung cấp những tập huấn 

liên quan đến công việc của tổ chức (6 tổ chức đều là các tổ chức tình nguyện). Và chúng tôi so 

sánh về bằng cấp và những tập huấn giữa NPO có nhân viên được trả lương (N=49) với NPO là 

các tổ chức chỉ có tình nguyện viên (N=37). Biểu đồ sau đây sẽ cho thấy rõ sự khác biệt này. 
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6. Văn phòng làm việc 

 

Một điều thú vị là hơn 1/3 các NPO (34%) mượn không gian làm việc mà không mất một khoản 

phí nào. Khoảng 31% không có không gian làm việc (họ làm việc và tổ chức họp tại nhà riêng, 

quán cà phê hoặc một địa điểm nào đó phù hợp). 23% thuê không gian văn phòng, có thể là từ cá 

nhân, công ty hay cơ quan chính phủ và 12% may mắn được sở hữu văn phòng làm việc của 

chính họ. 

 

 

  
 

7. Tài khoản ngân hàng 

 

Chỉ có khoảng hơn một nửa (51%) NPO phản hồi là sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của 

thành viên để nhận và giải ngân nguồn quỹ. 26% NPO nói rằng họ sử dụng tài khoản ngân hàng 

dưới tên của của tổ chức. 9% sử dụng tài khoản của tổ chức bảo trợ trong khi 14% NPO không 

hề sử dụng tài khoản ngân hàng.  

 

71% 

76% 

90% 

28% 

62% 

38% 

Tập huấn kĩ thuật 

Tập huấn trong công việc 

Có bằng Đại học 

 
Bằng cấp & Tập huấn 

NPO có nhân viên trả lương & Nhóm tình nguyện 

Tổ chức/ nhóm tình nguyện NPO có nhân viên trả lương 

2% 

12% 

21% 

31% 

34% 

Thuê lại (từ chính quyền) 

Thuộc sở hữu của NPO 

Thuê lại (từ cá nhân/ công ty) 

Không có văn phòng

Mượn văn phòng (không tốn tiền 
thuê) 

Không gian làm việc của NPO 
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Trong các NPO sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân (N=44), 64% yêu cầu ít nhất 2 đại diện 

NPO giám sát tất cả các khoản tiền gửi vào và rút ra. Đối với tất cả NPO có tài khoản ngân hàng 

dưới tên của tổ chức (N=23), chỉ có một tổ chức phản hồi rằng họ có định nghĩa rõ ràng vai trò 

của 2 đại diện tổ chức có trách nhiệm giám sát tài khoản để đảm bảo rằng việc quản lí và kiểm 

soát tài chính là đúng.  

 

8. Quan hệ với chính quyền: 

 

Trong các tổ chức thực hiện khảo sát, không có tổ chức nào phản hồi về việc quan hệ với chính 

quyền là yếu hơn hay giảm đi so với những năm trước. Đa số NPO (65%) chia sẻ rằng không có 

gì thay đổi và 1/3 NPO cho rằng mối quan hệ với chính quyền “mạnh hơn” hay “mạnh hơn rất 

nhiều”.  

  
 

Sự hỗ trợ từ chính quyền 

 

Khi hỏi về việc các tổ chức có nhận được sự hỗ trợ nào từ Chính quyền của Việt Nam hay không 

thì có đến gần 2/3 NPO (64%) nói rằng họ không nhận được sự hỗ trợ nào từ Chính phủ Việt 

Nam. 1/4 NPO (24%) nhận được sự hỗ trợ qua các hình thức như cho phép hay chấp thuận NPO 

nhận được các nguồn tài trợ, tổ chức sự kiện hay thực hiện các hoạt động. 13% nhận được một 

14% 

9% 

26% 

51% 

Không có tài khoản ngân hàng 

Sử dụng tài khoản của tổ chức 
bảo trợ 

Tài khoản của NPO 

Sử dụng tài khoản thành viên 

Tài khoản ngân hàng của NPO 

Mạnh hơn 
rất nhiều, 

4% 

Mạnh 
hơn, 31% 

Không có gì 
thay đổi, 

65% 

Mối quan hệ với chính quyền so với năm 
trước 
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vài sự hỗ trợ từ chính quyền qua hình thức tài trợ hay thỏa thuận hợp tác. Một số NPO chọn 

“Khác” và viết rằng chính quyền có thể cung cấp cho họ một khoản tài trợ nhỏ hay giới thiệu họ 

đến nhà tài trợ tiềm năng.  

 

  
 

Đối với các NPO nhận được một hay nhiều hình thức hỗ trợ từ chính quyền (N=36), chúng tôi 

yêu cầu họ đánh giá mối quan hệ này với chính quyền cấp xã/phường, quận/huyện, thành phố/ 

tỉnh, và cấp quốc gia. Hơn một nửa NPO đánh giá mối quan hệ của họ với chính quyền cấp xã/ 

phường khá tốt (64%) và ở cấp thành phố (53%). (NA: không có mối quan hệ với Chính quyền). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64% 

26% 

9% 

7% 

8% 

Không có sự hỗ trợ nào 

Sự cho phép (nhận tài trợ, tổ chức 
sự kiện) 

Hợp tác thực hiện dự án 

Tài trợ 

Hỗ trợ khác 

Sự hỗ trợ từ chính quyền 

12% 

70% 

15% 

3% 

10% 

61% 

23% 

6% 4% 

63% 

25% 

8% 
11% 

44% 
39% 

6% 

Tuyệt vời Tốt Trung bình Tệ 

Mối quan hệ với các cấp chính quyền khác nhau 

Cấp xã/ phường Cấp huyện/ quận Cấp Thành phố TW/ Tỉnh Cấp quốc gia 
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Chúng tôi cũng hỏi các NPO về mức độ thường xuyên trong việc có cơ hội đóng góp ý kiến và/ 

hoặc kinh nghiệm cho chính quyền địa phương, cấp tỉnh và/ hoặc cấp quốc gia (“Không bao giờ” 

= 0, “Thỉnh thoảng” = 5 and “Thường xuyên” = 10). Điểm trung bình là 3.4 với 15% lựa chọn 

mức điểm thấp nhất là 0 và chỉ có 1 tổ chức (nhóm tình nguyện) lựa chọn mức điểm tối đa là 10 

điểm. 

 

 

Cơ hội đóng góp ý tưởng/ kinh nghiệm với Chính quyền 

(0 = “Không bao giờ”, 5 = “Thỉnh thoảng”, 10 = “Thường xuyên”) 

 

Điểm 

Số 

lượng 

NPO 

Phần 

trăm 

 

Điểm 

Số 

lượng 

NPO 

Phần 

trăm 

0 13 15% 

 

6 3 4% 

1 12 14% 

 

7 2 2% 

2 7 8% 

 

8 3 4% 

3 9 11% 

 

9 0 0% 

4 8 9% 

 

10 1 1% 

5 28 33% 

     

 

Khi phân tích những dữ liệu này dựa trên tình trạng pháp lí của NPO, chúng tôi nhận thấy những 

tổ chức có tư cách pháp nhân (có dấu tròn đỏ) có nhiều cơ hội để đóng góp ý tưởng/ kinh nghiệm 

của họ cho chính quyền hơn so với các tổ chức hoạt động dưới một tổ chức bảo trợ hay các nhóm 

tình nguyện. 

 

 

Cơ hội đóng góp cho Chính quyền chia theo tình trạng pháp lí 

(0 = “Không bao giờ”, 5 = “Thỉnh thoảng”, 10 = “Thường xuyên”) 

 

 NPO đã 

có giấy 

phép 

(N=20) 

NPO dưới một 

tổ chức bảo trợ 

(N=25) 

Là dự án 

của một tổ 

chức (N=7) 

Chưa 

đăng kí 

pháp lí 

(N=29) 

Điểm trung bình 4.4 3.32 1.57 2.97 

Điểm tối thiểu 0 0 0 0 

Điểm tối đa 8 7 5 10 

 

Tương tự, khi phân tích những dữ liệu này dựa trên cấu trúc nhân sự của NPO, chúng tôi thấy 

rằng NPO với một hay nhiều nhân viên có trả lương sẽ có nhiều cơ hội đóng góp ý kiến và kinh 

nghiệm cho chính quyền hơn so với tổ chức được dẫn dắt bởi toàn bộ tình nguyện viên. 
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Cơ hội đóng góp cho Chính quyền chia theo NPO có nhân viên trả lương/ nhóm tình 

nguyện 

(0 = “Không bao giờ”, 5 = “Thỉnh thoảng”, 10 = “Thường xuyên”) 

 

 NPO có 

nhân viên 

trả lương 

(N=49) 

Tổ chức tình 

nguyện 

(N=37) 

Điểm trung bình 3.86 2.76 

Điểm tối thiểu 0 0 

Điểm tối đa 10 8 

 

9. Phát triển tổ chức 

 

Sau khi thu thập những thông tin chung về tổ chức, LIN đã hỏi NPO về năng lực phát triển tổ 

chức. Nhìn chung, 69% đối tác NPO phản hồi về năng lực phát triển tổ chức họ cảm thấy “ Mạnh 

hơn nhiều” hay “ mạnh hơn” so với những năm trước. 9% (8 NPO) nói rằng họ cảm thấy “Yếu 

hơn”. 

 

  
 

Một chỉ số rất quan trọng về năng lực tổ chức là nhận thức của chính NPO về nguồn lực tài chính 

của họ. Khi được hỏi về việc lượng giá tình trạng tài chính của tổ chức, hơn một nửa số NPO cho 

rằng tình trạng tài chính của họ không ổn định (ví dụ như NPO chỉ có đủ khả năng tài chính cho 

năm hiện tại nhưng không chắc có đủ cho năm tới hay không…). 1/3 số NPO (33%) nhận thấy 

khả năng tài chính của họ  là “Vừa đủ” hay “Rất tốt” trong khi 18% cho rằng tài chính của họ 

“Không tốt” hay “Rất ít” (nguồn quỹ không đủ để thực hiện đầy đủ mục tiêu chương trình trong 

năm hiện tại). 

 

Mạnh hơn 
nhiều, 9% 

Mạnh hơn, 
60% 

Không có gì 
thay đổi, 

22% 

Yếu 
hơn, 
9% 

Năng lực của tổ chức bạn thay đổi như 
thế nào trong năm vừa qua? 
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NPO cũng được hỏi về ngân sách hoạt động hàng năm của họ. Đa số đối tác của LIN hoạt động 

với ngân sách rất nhỏ. 1/2 số NPO (43%) hoạt động với ngân sách ít hơn 100 triệu đồng mỗi năm 

trong khi chỉ có 9% hoạt động với ngân sách từ 2 tỷ đồng trở lên mỗi năm.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

So sánh ngân sách của NPO dựa trên tình trạng pháp lí chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn, những tổ 

chức chưa đăng kí pháp nhân hoạt động với ngân sách thấp hơn những tổ chức có tư cách pháp 

nhân: 52% những NPO chưa đăng kí hoạt động với ngân sách ít hơn 50 triệu đồng trong khi 50% 

số NPO đã có pháp nhân hoạt động với ngân sách lớn hơn 1 tỷ đồng. 

 

 

  

50% 

33% 

18% 

Không ổn định 

Vừa đủ / Rất tốt 

Không đủ / Rất ít 

Tình trạng tài chính 

Ngân sách 2015  

Số 

lượng 

Phần 

trăm 

Dưới 50 triệu đồng 27 31% 

Từ 50 đến 100 triệu đồng  10 12% 

Từ 100 triệu đến 200 triệu 5 6% 

Từ 200 đến 500 triệu đồng 16 19% 

Từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng 14 16% 

Từ 1 tỷ đến 2 tỷ 6 7% 

Từ 2 tỷ đến 10 tỷ 8 9% 

Hơn 10 tỷ đồng 0 0% 

43% 

25% 
16% 16% 

Dưới 100 
triệu đồng  

100 đến 500 
triệu 

500 triệu đến 
1 tỷ 

Hơn 1 tỷ 

Ngân sách hàng năm 
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Ngân sách hàng năm NPO chia theo tình trạng pháp lí 

 

Ngân sách 2015 

NPO đã có 

giấy phép 

(N=20) 

NPO dưới 

một tổ chức 

bảo trợ 

(N=25) 

Là dự án 

của một tổ 

chức (N=7) 

Chưa đăng 

kí pháp lí 

(N=29) 

Dưới 50 triệu đồng 5% 28% 57% 52% 

Từ 50 đến 100 triệu đồng 0% 8% 29% 17% 

Từ 100 triệu đến 200 triệu 0% 12% 0% 3% 

Từ 200 đến 500 triệu đồng 15% 20% 14% 21% 

Từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng 30% 16% 0% 7% 

Từ 1 tỷ đến 2 tỷ 15% 12% 0% 0% 

Từ 2 tỷ đến 10 tỷ 35% 4% 0% 0% 

 

 

Những tổ chức tham gia khảo sát cũng được hỏi về nguồn gốc các nguồn thu nhập của tổ chức 

họ. Đầu tiên họ được yêu cầu xếp hạng 5 nguồn tài trợ lớn nhất và sau đó tính toán tỉ lệ phần 

trăm của quỹ nhận được từ mỗi nguồn tài trợ. 

 

Xếp hạng 

tổng quát Nguồn tài trợ, Xếp hạng Điểm
3
 

Phần trăm NPO 

tiếp cận được 

nguồn tài trợ 

1 Cá nhân trong nước (Đóng góp) 485 87% 

2 
NPO trong nước & quốc tế (Tài trợ) 

402 
78% (INGO) 

66% (NPO) 

3 

Thu nhập từ phí thành viên, phí 

khách hàng và các hoạt động tạo thu 

nhập 

338 

73% 

4 Cá nhân từ nước ngoài (Đóng góp) 336 79% 

5 
Công ty trong nước (Đóng góp/ Tài 

trợ) 
252 

70% 

6 Những nguồn tài trợ khác 176 55% 

7 Chính phủ nước ngoài (Tài trợ) 157 60% 

8 
Công ty đa quốc gia (Đóng góp/ Tài 

trợ) 
121 

63% 

9 Chính phủ Việt Nam (Tài trợ) 82 52% 

 

Theo kết quả này, những nguồn tài trợ lớn nhất cho đối tác của chúng tôi là từ cá nhân trong 

nước. Và mặc dù hơn một nửa các tổ chức đều được nhận tài trợ từ chính phủ trong nước và 

                                                        
3 The “Score” is a weighted calculation. Items ranked first are valued higher than the following ranks and the score is the sum 

of all weighted rank counts. Items ranked first are given a higher value or "weight." The score computed for each answer 

option/row header is the sum of all the weighted values. This total score is computed using the number of columns, which is 

usually the same as the number of rows but can be less if using the Max Answers Selectable option. For example, in the report 

above, because there are 5 options, the weighted sum for an option that was placed in the first position (1) would be worth 5. 
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quốc tế nhưng cả bảng trên và bảng dưới đều cho thấy rõ những nguồn đóng góp tài chính này 

chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong tổng nguồn thu của NPO. 

 

Nguồn tài trợ 

Tỉ lệ trung bình 

trong nguồn đóng 

góp Cỡ mẫu 

Cá nhân trong nước (Đóng góp) 28% 75 

NPO quốc tế (Tài trợ ) 23% 67 

Thu nhập từ phí thành viên, phí khách 

hàng và các hoạt động tạo thu nhập 
21% 63 

Cá nhân từ nước ngoài (Đóng góp) 15% 68 

NPO trong nước (Tài trợ) 14% 57 

Công ty trong nước (Đóng góp/ Tài trợ) 9% 60 

Chính phủ nước ngoài (Tài trợ) 8% 52 

Công ty đa quốc gia (Đóng góp/ Tài trợ) 5% 54 

Chính phủ Việt Nam (Tài trợ) 3% 45 

Những nguồn tài trợ khác 10% 47 

 

Những nguồn quỹ khác đã được đề cập bao gồm: từ sự kiện, từ nguồn quỹ hội sinh viên, lãi suất 

ngân hàng và các tổ chức tôn giáo.  

 

Sau đó chúng tôi phân tích thêm để xem NPO có đang phụ thuộc quá vào một nguồn tài trợ hay 

không (sự phụ thuộc ở đây nghĩa là một nguồn thu đóng góp tới 75% hoặc hơn trong tổng nguồn 

thu của NPO). Có tới 43% NPO phản hồi chứng tỏ tỉ lệ phụ thuộc vào một nguồn thu của NPO 

khá cao. 

  

Sự thiếu đa dạng của các nhà tài trợ trở nên rõ ràng hơn khi phân tích những phản hồi cho câu 

hỏi về số nhà tài trợ của NPO trong năm trước đó (2014).  

 

  
 

Chính xác là một nửa các NPO nói rằng họ nhận tài trợ từ 5 nhà tài trợ trở xuống (22% nói rằng 

họ chỉ có 1 hay 2 nhà tài trợ trong năm 2014). Chỉ có 5 NPO chia sẻ rằng họ nhận quỹ từ 100 nhà 

tài trợ trở lên.  

50% 

19% 
14% 

8% 
3% 6% 

Từ 5 trở 
xuống 

6 đến 10 11 đến 20 21 đến 40 41 đến 99 Từ 100 trở 
lên 

Số lượng nhà tài trợ 



Báo cáo khảo sát hàng năm NPO đối tác 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát yêu cầu những người tham gia chia sẻ về kinh nghiệm gây quỹ của họ. Kết quả là ít hơn 

1/3 NPO nói rằng năm nay gây quỹ dễ hơn so với năm trước và chỉ hơn 1/3 nói rằng năm nay 

gây quỹ khó hơn. Những lí do mà các tổ chức đưa ra đã được phân tích và tóm tắt bên dưới. 

 

NĂM NAY GÂY QUỸ DỄ HƠN (Một số lí do được đưa ra): 

 NPO có uy tín hơn / tổ chức được nhiều người biết đến hơn. 

 Kinh tế ổn định hơn 

 Mở rộng mạng lưới 

 Tăng vùng sản phẩm/ tăng những cơ hội tạo ra doanh thu/ hay các sự kiện gây quỹ. 

 Tăng niềm tin với nhà tài trợ/ cải thiện báo cáo/ minh bạch hơn 

 Có người phụ trách gây quỹ trong tổ chức 

 Xác định được nhà tài trợ/ kết nối đến các đối tượng thụ hưởng 

 Thay đổi cách tiếp cận từ từ thiện sang phát triển 

 Lên kế hoạch tốt hơn/ đúng thời điểm (tiếp cận công ty đúng thời điểm) 

 Nhiều kinh nghiệm hơn/ chuyên nghiệp hơn 

 Mở rộng thêm mạng lưới 

 Học hỏi thêm về kĩ năng Gây quỹ thông qua các hội thảo/ tập huấn. 

 Tập trung vào các nhà tài trợ tổ chức hơn là nhà tài trợ cá nhân 

 Gia tăng trách nhiệm xã hội giữa các công ty 

 Sử dụng truyền thông xã hội. 

 

      NĂM NAY GÂY QUỸ KHÓ HƠN (Một số lí do được đưa ra): 

 Các nhà tài trợ quốc tế rút khỏi Việt Nam 

 Thiếu kinh nghiệm/ cơ cấu tổ chức 

 Giảm các nguồn tài trợ 

 Yêu cầu cao hơn từ phía nhà tài trợ/ tăng những yêu cầu về minh bạch đối với nhà tài 

trợ  

Dễ hơn, 
27% 

Không 
thay đổi, 

37% 

Khó hơn, 
36% 

Kinh nghiệm Gây Quỹ năm 2015 
So với năm 2014 
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 Cạnh tranh hơn 

 Báo cáo còn nghèo nàn, nhiều lỗi sai và chưa thuyết phục 

 Khó khăn trong việc tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ 

 Thiếu nhân sự 

 

Khảo sát yêu cầu NPO tự đánh giá về năng lực hiện tại trong 17 khía cạnh của phát triển tổ chức. 

Đối với mỗi khía cạnh, NPO hoặc là sẽ tự đánh giá xem tổ chức mình có thực hiện mảng này 

không (ví dụ như không có kế hoạch chiến lược) hoặc sẽ tự đánh giá xem khả năng hiện tại của 

tổ chức đang như thế nào (ví dụ như Kế hoạch chiến lược mà tổ chức xây dựng “Tệ”, “Trung 

bình”, “Tốt” hay “Tuyệt vời”). Bảng dưới đây cung cấp thông tin về mức điểm trung bình mà 

NPO đã đánh giá về việc thực hiện các khía cạnh của Phát triển tổ chức.   

 

 

Bản tự đánh giá năng lực phát triển tổ chức của NPO 

 

Những khía cạnh của Phát triển tổ chức 

Điểm trung 

bình 
4
 

(1 đến 5) % NPO N 

Kế hoạch làm việc hàng năm (kế hoạch 1 năm) 3.63 97% 83 

Sơ đồ tổ chức 3.45 92% 79 

Chính sách/ Quy trình Quản lí tài chính 3.27 90% 77 

Bản mô tả công việc cho tất cả nhân viên 3.20 86% 74 

Chính sách về bình đẳng giới 3.20 72% 62 

Chính sách Quản lí nhân sự và/ hoặc Quản lí Tình 

nguyện viên 

3.13 87% 75 

Chính sách nhân sự  3.08 85% 73 

Kế hoạch truyền thông bên ngoài 3.06 86% 74 

Bản mô tả công việc cho tình nguyện viên 3.01 79% 68 

Chính sách mua sắm 2.87 79% 68 

Chiến lược Gây quỹ 2.84 91% 78 

Hội đồng Quản trị/ Cố vấn 2.84 78% 67 

Chính sách an ninh nội bộ 2.80 78% 67 

Kế hoạch chiến lược ( Kế hoạch 2-5 năm) 2.77 83% 71 

Hướng dẫn Đo lường & Đánh giá tác động chương 

trình 

2.71 85% 73 

Chiến lược IT (hay kế hoạch IT) 2.67 79% 68 

Hướng dẫn Đo lường & Đánh giá tổ chức 2.67 78% 67 

 

Như bạn có thể thấy từ bảng trên, hơn 90% những phản hồi nói rằng họ có Kế hoạch làm việc 

hàng năm (97%), Sơ đồ tổ chức (92%), Chính sách quản lí tài chính (90%) và chiến lược Gây 

quỹ (91%) mặc dù điểm trung bình cho chiến lược Gây quỹ hiện tại thấp hơn đáng kể so với mức 

điểm mà NPO tự đánh giá cho Kế hoạch làm việc hàng năm, Sơ đồ tổ chức và Chính sách Quản 

                                                        
4 Đây là mức điểm trung bình sau khi tính toán, dao động trong khoảng “Tệ” = 1, “Trung bình” = 2, “Tốt” = 3 và “Tuyệt vời” = 

4). 
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lí tài chính của họ. Hơn 20% NPO không có chính sách về Bình đẳng giới (28%), Ban cố vấn 

(22%), Chính sách an ninh nội bộ (22%), hướng dẫn về Kiểm soát & Đánh giá cho tổ chức 

(22%), Bản mô tả công việc cho tình nguyện viên (23%), Chính sách mua sắm (21%) hay Chiến 

lược IT (hay kế hoạch IT) (22%). 

 

 

NPO được yêu cầu lựa chọn và xếp hạng 5 thử thách hàng đầu về Phát triển tổ chức trong danh 

sách 16 chủ đề được nêu ra. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

Những thử thách hàng đầu về Phát triển tổ chức 

(#1 = Khó nhất đến 16 = Ít khó nhất) 

 

Xếp hạng 

tổng quát Chủ đề Phát triển tổ chức Điểm
5
 

1 Truyền thông (Bên ngoài) 145 

2 Pháp lí 143 

3 Kế hoạch chiến lược 136 

4 Sự tham gia của các bên liên quan 111 

5 
Đo lường tác động của chương trình & 

tổ chức 
93 

6 Quản lí Nhân sự 84 

7 Hệ thống quản lí IT 84 

8 Quan hệ chính quyền  80 

9 Lập kế hoạch chương trình 59 

10 Quản lí tổ chức 53 

11 Quản lí Tình nguyện viên 53 

12 Quản lí tài chính 50 

13 Quản lí dự án 40 

14 Quản trị 34 

15 Truyền thông (Bên trong) 31 

16 Quản lí rủi ro 31 

 

Bốn thách thức hàng đầu gây nhiều khó khăn cho tổ chức nhất là: Truyền thông (Bên ngoài), 

Pháp lí, Kế hoạch chiến lược, Sự tham gia của các bên liên quan. 

  

                                                        
5 Việc tính Điểm là có trọng số. Những dòng phía trên có trọng số cao hơn những dòng phía sau và Điểm là tổng của tất cả 
điểm cộng trọng số. 
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10. Yêu cầu hỗ trợ 

 

NPO được hỏi về các nhu cầu cụ thể mà họ cần hỗ trợ để giải quyết những thách thức đang tồn 

tại trong mỗi lĩnh vực để phát triển tổ chức (OD). 

 

Nhu cầu hỗ trợ của NPO cho các chủ đề về Phát triển tổ chức 

 

 

Tập huấn/ 

Hội thảo 

Chia sẻ 

đồng đẳng 

Nguồn 

thông tin 

Hỗ trợ 

khác 

Cỡ 

mẫu 

Quản lí tổ chức 62% 30% 44% 10% 63 

Đo lường tác động 59% 35% 52% 9% 69 

Quản lí Nhân sự 59% 36% 39% 5% 61 

Quản lí dự án  56% 36% 44% 7% 61 

Truyền thông (Bên ngoài) 55% 28% 55% 6% 65 

Lập kế hoạch chiến lược 54% 45% 46% 6% 67 

Quản trị 53% 35% 41% 10% 58 

Quản lí rủi ro 53% 37% 42% 7% 62 

Lập kế hoạch chương trình 48% 42% 44% 7% 62 

Quản lí hệ thống IT  48% 13% 58% 16% 71 

Sự tham gia của các bên liên 

quan 46% 49% 56% 13% 63 

Truyền thông (Nội bộ) 46% 39% 37% 7% 59 

Quản lí Tình nguyện viên 43% 36% 48% 10% 61 

Quản lí tài chính 43% 38% 53% 12% 61 

Thông tin pháp lí 38% 37% 50% 13% 60 

Quan hệ với chính quyền 24% 55% 36% 16% 62 

 

Liên quan đến tập huấn và hội thảo, hơn một nửa số NPO yêu cầu sự hỗ trợ về Quản lí tổ chức, 

Đo lường tác động và Quản lí Nhân sự. Những chủ đề mà NPO quan tâm và muốn được thảo 

luận thêm với những NPO khác thông qua Chia sẻ đồng đẳng, bao gồm: Quan hệ với chính 

quyền, Sự tham gia của các bên liên quan và Lập kế hoạch chiến lược. Đa số các NPO cũng thể 

hiện sự quan tâm khi nhận được những hướng dẫn, công cụ hay các trường hợp điển hình về 

Quản lí hệ thống IT, Sự tham gia của các bên liên quan, Truyền thông bên ngoài, Quản lí tài 

chính, Đo lường tác động và những vấn đề pháp lí liên quan đến NPO. 

 

Đối tác tìm kiếm sự hỗ trợ về Phát triển năng lực tổ chức 

 

 

Số lượng quan 

tâm 

Phần trăm 

quan tâm 

Tập huấn/ Hội thảo 67 78% 

Chia sẻ đồng đẳng 80 93% 

Trường hợp điển hình /Công 

cụ/Thông tin 

80 

93% 

Những nguồn lực khác 77 90% 
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Đối với những NPO trả lời “Khác” về hình thức hỗ trợ để nâng cao năng lực cho họ, hình thức 

hỗ trợ được yêu cầu nhiều nhất bao gồm:  

 

 Kết nối Tình nguyện viên chuyên môn (chuyên gia/ tư vấn) và tình nguyện viên phổ 

thông(16 yêu cầu) 

 Cơ hội kết nối (10 yêu cầu) 

 Nhà tài trợ / Hỗ trợ tài chính (7 yêu cầu) 

 Truyền thông (5 yêu cầu) 

 Ý kiến khác:  

o Hỗ trợ về nghiên cứu 

o Hỗ trợ pháp lí 

o Hỗ trợ về cơ sở vật chất 

o Phần mềm học tiếng Anh cho nhân viên 

o Trải nghiệm ở nước ngoài 

 

13. Mối quan hệ & Mức độ hài lòng với Trung tâm LIN 

 

Để hiểu hơn về tác động của những hỗ trợ từ LIN đến các đối tác, chúng tôi đã hỏi những câu hỏi 

về mối quan hệ & mức độ hài lòng với những chương trình và dịch vụ chính của LIN. 

 

 

 
 

 

41% những tổ chức tham gia khảo sát là đối tác với LIN trong hơn 3 năm, 37% là đối tác với 

LIN trong khoảng từ 1 đến 3 năm và còn lại 22% số NPO mới chỉ tham gia vào mạng lưới của 

LIN từ năm 2015. (70% NPO mới làm đối tác với LIN trong vòng 1 năm cũng mới hoạt động 

dưới 1 năm). 

 

Mức độ hài lòng với LIN (N=82) 

 

78% NPO đối tác hài lòng với những chương trình và dịch vụ của LIN. 3% (3 NPO) nói rằng họ 

không hài lòng và còn lại 18% có câu trả lời là trung bình.
6
 

                                                        
6 Bốn NPO không trả lời câu hỏi này và một số câu hỏi khác liên quan đến mức độ hài lòng vì họ mới chỉ tham gia 

mạng lưới của LIN trong thời gian gần đây và chưa thấy nhiều tác động từ chương trình, dịch vụ của LIN đối với tổ 

chức của họ. 

41% 

37% 

22% 

Hơn 3 
năm 

1 đến 3 
năm 

Ít hơn 1 
năm 

Thời gian hợp tác với LIN 
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Những câu hỏi tiếp theo là để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức đối với mỗi dịch vụ hay 

chương trình mà LIN cung cấp. Bảng dưới đây trình bày kết quả của những phản hồi từ phía 

NPO.  

 

 

 

 

 

Những dịch vụ nhận được sự hài lòng cao nhất từ phía đối tác là dịch vụ Tư vấn đồng đẳng 

(78%), Hội thảo & Tập huấn (70%), Trung tâm Cộng đồng LIN (65%) và LIN ơi, Mình đi đâu? 

(60%). Chỉ có 40% NPO đối tác hài lòng với trang web Ongxanh.org. 

 

Vào ngày 30/12/2015, LIN đã tiến hành 2 buổi khảo sát nhóm tập trung với tổng cộng 10 đại 

diện đến từ NPO. Nhóm thứ nhất bao gồm những NPO có mức độ hài lòng với dịch vụ của LIN 

Rất không hài lòng, 
1.2% 

Không hài lòng, 2.4% 

Trung bình, 18.3% Hài lòng, 51.2% 
Rất hài lòng, 

26.8% 

Mức độ hài lòng với dịch vụ của LIN 

40% 

55% 

56% 

58% 

58% 

58% 

60% 

64% 

65% 

70% 

78% 

11% 

4% 

6% 

3% 

8% 

9% 

10% 

7% 

4% 

4% 

2% 

Trang web ongxanh.org (n=58)

Trang web philoinhuan.org (n=67)

Thảo luận nhóm đồng đẳng (n=51) 

Cơ hội mở rộng mạng lưới (n=45) 

Diễn đàn trực tuyến NPO (n=58) 

Kết nối TNV chuyên môn (n=55) 

Vòng tài trợ - Rút Ngắn Khoảng Cách (n=52) 

"LIN ơi, Mình đi đâu?" (n=59) 

Trung tâm Cộng đồng LIN (n=52) 

Hội thảo/Tập huấn (n=75) 

Dịch vụ tư vấn đồng đẳng (n=57) 

Mức độ hài lòng với dịch vụ của LIN 

Hài lòng Trung bình Không hài lòng
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cao nhất trong khi nhóm thứ hai bao gồm những NPO có mức độ hài lòng với dịch vụ của LIN 

thấp nhất. Mục tiêu của 2 buổi khả sát nhóm là để hiểu rõ hơn mức độ hữu ích của những dịch vụ 

này dành cho NPO. Dưới đây là những ý kiến từ các đại diện của NPO trong 2 buổi họp nhóm 

này với từng chương trình/ dịch vụ cụ thể: 

 

A. Dịch vụ tư vấn đồng đẳng 

 Dịch vụ rất hữu ích cho việc nâng cao năng lực. 

 Dịch vụ sẽ hữu ích hơn khi tư vấn viên đảm bảo về năng lực. 

 

B. Hội thảo & Tập huấn 

 Rất hữu ích – nâng cao năng lực trong truyền thông và phát triển tổ chức, như lập kế 

hoạch chiến lược, kế hoạch hành động, tầm nhìn, sứ mệnh và cung cấp một khung mẫu 

chung để hướng dẫn các tổ chức.  

 Có thể gặp gỡ các tổ chức khác để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm 

 Nhận được rất nhiều tài liệu hay từ hội thảo nhưng NPO có thể chưa sâu sát trong việc 

áp dụng kiến thức đó vào tổ chức. 

 

C. Trung tâm Cộng đồng LIN  

 Mức phí thuê phòng rẻ và tạo thuận lợi cho những nhóm nhỏ.  

 Chắc chắn không có nơi nào khác cho thuê phòng với mức giá rẻ hơn, rất hữu ích.  

 Dịch vụ Vườn ươm Phi lợi nhuận rất hữu ích, đặc biệt là cho các tổ chức nhỏ. 

 Rất hữu ích và nhân viên LIN phản hồi rất tích cực cho những yêu cầu đặt phòng 

 

D. “LIN ơi, Mình đi đâu ?” 

 Đã tham gia 2 hay 3 lần, khá vui và thú vị.  

 Công ty đã đến thăm tổ chức nhưng không hiểu về tổ chức: họ chỉ nghĩ là làm từ thiện, 

nhưng chúng tôi mong đợi là họ sẽ hiểu nhiều hơn về từ thiện phát triển. 

 Những tổ chức không có văn phòng làm việc cảm thấy chương trình này không phù hợp 

với họ, kể cả khi họ có thể sử dụng không gian tại LIN để gặp đối tác nhưng họ vẫn 

không thấy chương trình này là hữu ích. 

 

E. Quỹ tài trợ (Rút Ngắn Khoảng Cách) 

 Rất tốt vì các tổ chức nhỏ dù không có giấy phép nhưng vẫn có thể nhận được các khoản 

tài trợ.  

 Ngày càng cạnh tranh nhiều hơn so với trước đây, vì thế khó đạt được các khoản tài trợ 

hơn. 

 Quỹ tài trợ cho kiểm toán rất hữu ích, nhưng công ty kiểm toán cần được đảm bảo được 

năng lực.  

 

F. Kết nối Tình nguyện viên chuyên môn 

 Kết nối tình nguyện viên chuyên môn là rất cần thiết và hữu ích cho tổ chức.  

 CPI rất là hữu ích – sự kết nối với doanh nghiệp mang tính ràng buộc cao, đã giúp cải 

thiện việc Quản lí nhân sự của NPO. 
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 Tình nguyện viên chuyên môn rất hữu ích cho NPO nhưng nhân viên của doanh nghiệp 

không phải lúc nào cũng hiểu về cách làm việc với NPO. Nên có thêm nhiều chương trình 

định hướng hay tập huấn cho tình nguyện viên chuyên môn về nhu cầu của NPO. 

G. Diễn đàn NPO  

 LIN chủ động chia sẻ thêm thông tin của nhiều tổ chức khác nhau làm cho thông tin trên 

diễn đàn này khá đa dạng, nhìn chung là tốt. 

 Những NPO tham gia nhóm thảo luận thứ 2 (nhóm có mức độ hài lòng thấp) không hiểu 

rõ về mục tiêu và ý nghĩa của dịch vụ này nên chưa bao giờ sử dụng.  

 

H. Sự kiện kết nối 

 Tạo ra những cơ hội tốt để mở rộng mạng lưới nhưng chương trình chưa thực sự sâu. Có 

thể LIN cần theo sát hơn, ví dụ như tình nguyện viên đăng kí kết nối NPO trong đêm 

Mandala nhưng không có theo sát họ sau đó nên kết nối cũng chưa thành công lắm. 

 Tạo ra những cơ hội mở rộng mạng lưới tốt nhưng chưa hữu ích với tổ chức của tôi. 

 Rất tốt, cung cấp thông tin và cơ hội gặp gỡ nhiều bên liên quan, đặc biệt là sự kiện Rút 

Ngắn Khoảng Cánh. 

 

I. Thảo luận nhóm đồng đẳng 

 Hữu ích, nhưng thỉnh thoảng diễn ra trong giờ làm việc nên hơi khó tham gia. 

 Những chủ đề được thảo luận khá kĩ lưỡng và tạo ra cơ hội trao đổi, chia sẻ và học hỏi 

lẫn nhau giữa các tổ chức. 

 

J. Trang web philoinhuan.org 

 Hữu ích vì có thể tìm thêm thông tin về các tổ chức/ nhóm khác. 

 Không thực sự hữu ích, chỉ là danh bạ, nên thúc đẩy tương tác nhiều hơn. 

 NPO của tôi không có nhân lực để thường xuyên cập nhật thông tin nên không thực sự 

chủ động lắm. 

 Ý tưởng trang web thì hay nhưng về kĩ thuật thì không tốt lắm (khó đăng tải thông tin và 

thường xuyên bị lỗi). 

 

K. Trang web Ongxanh.org: Nền tảng kết nối NPO và tình nguyện viên, nhưng chất lượng tình 

nguyện viên còn hạn chế (và không có cam kết dài hạn).  

 

L. Kết nối đến nhà tài trợ: LIN tạo cơ hội để gặp gỡ nhiều nhà tài trợ tiềm năng. 

 

Tác động của Dịch vụ từ LIN 

 

Những người tham gia khảo sát được yêu cầu đánh giá mức độ hài lòng về tác động của các 

chương trình và dịch vụ của LIN lên bản thân tổ chức NPO (Mức “0” – không có tác động và 

mức “5” – tác động cao).
7
 

                                                        
7 Thang điểm như sau: 0 = Không có tác động, 1 = Tác động thấp, 3 = Tác động trung bình, 5 = Tác động cao (theo 

biểu đồ, tác động được tính toán với thang điểm từ 1 đến 5).  
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Về tổng quan, 80 đến 95% những NPO khảo sát cho rằng những dịch vụ của LIN đã tác động 

đến NPO qua việc kết nối họ đến với tình nguyện viên chuyên môn (86%), kết nối đến những 

nhà tài trợ tiềm năng (81%), nâng cao hiệu quả hoạt động của NPO (90%) và cung cấp những 

thông tin liên quan và hữu ích đến công việc của họ (95%).  

 

Tác động của dịch vụ của LIN 

(Điểm trung bình, Cao và Không có tác động) 

 

 

Điểm 

trung 

bình 

NPO phản hồi 

là không có 

tác động 

NPO phản hồi 

là tác động cao N 

Nâng cao hiệu quả của 

NPO  

3.38 3% 17% 63 

Thông tin liên quan / 

hữu ích  

3.23 8% 15% 71 

Kết nối với TNV 2.59 13% 5% 56 

Kết nối với nhà tài trợ 2.49 21% 15% 53 

 

Khi chúng tôi so sánh mức điểm trung bình của mỗi loại tác động, dịch vụ của LIN đã có những 

tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng hiệu quả hoạt động của NPO. 

 

  

86% 

81% 

95% 

90% 

8% 

8% 

1% 

1% 

Kết nối với TNV 

Kết nối với nhà tài trợ 

Thông tin liên quan, hữu ích 

Hiệu quả của NPO 

Tác động dịch vụ của LIN 

No Impact

Impact
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7% 
5% 

7% 

15% 
11% 

54% 

Không 
muốn 

2 3 4 Bình 
thường 

6 7 8 9 Chắc 
chắn 

Mức độ bạn muốn giới thiệu LIN như thế nào ?   

Câu hỏi cuối cùng lần đầu tiên được đưa vào bản khảo sát năm nay là về mức độ mà họ muốn 

giới thiệu các chương trình và dịch vụ của LIN đến những NPO khác. Đây là dạng câu hỏi dùng 

để xác định Chỉ số về sự hài lòng của khách hàng (NPS), là loại câu hỏi dùng để đánh giá mức 

độ trung thành của khách hàng và được xem như là một chỉ số hàng đầu trong tăng trưởng. 

Thang điểm cho câu hỏi này là từ 0 đến 10 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPS của LIN là 51, được tính bằng cách lấy tỉ lệ phần trăm của những người hài lòng nhất với 

dịch vụ (những người cho mức điểm 9 hay 10) trừ đi phần trăm của những người không hài lòng 

và sẵn sàng lan truyền tin xấu về dịch vụ của tổ chức (những người cho mức điểm từ 0 đến 6). 

Mặc dù chưa có công bố chính thức nào về NPO của lĩnh vực phi lợi nhuận nhưng phần lớn 

những công ty thành công đều có NPS từ 50 trở lên. Mức điểm của LIN có thể được so sánh với 

những ngành khác có liên quan như Khu vực công –  NPS = 22, hay Giáo dục – NPS = 63. 

 


