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Doanh nghiệp đang đẩy mạnh các hoạt động từ thiện tại Việt Nam
Tp.HCM – 09.12.2009. Theo một báo cáo vừa được công bố trong tuần này của Trung tâm
Phát triển cộng đồng LIN, các doanh nghiệp đang tổ chức ngày càng nhiều các hoạt động từ
thiện tại Việt Nam, và xu hướng này sẽ lớn dần lên trong tương lai gần.
Bản báo cáo “Hoạt động từ thiện của doanh nghiệp tại Tp.HCM,” một bước phát triển mới
của hoạt động từ thiện tại Việt Nam, đã xem xét, đánh giá các hình mẫu, xu hướng, trường
hợp điển hình và định hướng tương lai của 44 doanh nghiệp, hiện giữ vai trò người dẫn đầu
hoặc người đổi mới trong mảng hoạt động từ thiện, bao gồm cả các công ty trong nước và
công ty nước ngoài, đang hoạt động tại Tp.HCM
Nghiên cứu cho thấy, những công ty đã có tổ chức các hoạt động từ thiện đều gắn bó với hoạt
động này và mong muốn thực hiện một cách chiến lược hơn. Phần lớn các công ty được hỏi
cho biết, họ đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cơ quan chính quyền, các tổ chức
phi lợi nhuận và/hoặc các doanh nghiệp khác để tiến hành các chương trình từ thiện của
mình. Một vài công ty lớn, có tiếng tăm đã thành lập hẳn một bộ phận, thậm chí là một quỹ
tài trợ, chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện các chương trình từ thiện của công ty. Và các
chương trình tình nguyện dành cho nhân viên đang trở nên phổ biến hơn, nhất là trong các
công ty nước ngoài.
“Đây là những xu hướng tích cực, giúp định hình lại nhận thức về hoạt động từ thiện của
doanh nghiệp ở Việt Nam”, là lời nhận xét của Ms. Tran Thi Thanh Huong, LIN Board
Member và là một thành viên của nhóm nghiên cứu, “nhất là khi những khoản đóng góp của
các công ty bắt đầu có tác động lớn hơn.”
Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu vẫn chỉ ra rằng hầu hết các hoạt động từ thiện vẫn được thực
hiện khi có yêu cầu, mà không có nguồn quỹ xác định hoặc có một trọng tâm rõ ràng nào
khác, ngoài niềm tin và những giá trị cá nhân của lãnh đạo hay mong muốn xây dựng thiện
chí giữa các cổ đông. Và mặc dù chính phủ đã có những biện pháp vừa phải để tạo ra một
môi trường khuyến khích doanh nghiệp làm từ thiện tại Việt Nam, sự ảnh hưởng của các
chính sách đó vẫn chưa rõ ràng.
“Dựa trên các kết quả, chúng tôi cho rằng cộng đồng có thể làm nhiều hơn nữa để trợ giúp và
đẩy mạnh hoạt động từ thiện của doanh nghiệp,” Ms. Ngo Quynh Nhu, Giám đốc của Trung
tâm LIN nhận xét. “ Trung tâm chúng tôi hiện cung cấp dịch vụ tình nguyện chuyên nghiệp,
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tư vấn về đóng góp và những dịch vụ thông tin, và chúng tôi hi vọng sẽ giới thiệu các dịch vụ
này đến nhiều công ty hơn nữa.”
“Doanh nghiệp đang là một nguồn lực nổi lên trong hỗ trợ phát triển cộng đồng tại Việt
Nam”, Robin King-Austin, CEO và giám đốc quản trị của VinaCapital Foundation – 1 trong
3 nhà tài trợ chính cho cuộc nghiên cứu này. “Bảng báo cáo này cung cấp những thông tin
sâu sắc và hữu dụng cho bất cứ công ty nào, dù lớn hay nhỏ, đang muốn tham gia các hoạt
động từ thiện để cải thiện chất lượng cuộc sống hoặc để phát triển một cách bền vững ở Tp
Hồ Chí Minh.”
Cuộc nghiên cứu thành công là nhờ có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ VinaCapital
Foundation, Global Fund for Community Foundations và Horizon Capital Group.
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận
Việt Nam (thành lập theo quyết định số 741/QD-LHH của Liên Hiệp các Hội Khoa học Việt
Nam). Ra đời tháng 8/2009, LIN muốn đẩy mạnh văn hóa làm từ thiện và trách nhiệm xã hội
tại Việt Nam, đồng thời giúp các tổ chức phi lợi nhuận địa phương thông qua cung cấp
những hỗ trợ kỹ thuật, quản lý và tài chính . Lin cung cấp các chương trình nghiên cứu, cố
vấn và chia sẻ thông tin, được thiết kế nhằm kết nối các tổ chức phi lợi nhuận và các nguồn
quỹ, và cung cấp các công cụ và thông tin mà hai bên cần. Để có thêm thông tin, vui lòng
truy cập website của chúng tôi www.LINvn.org.
Quỹ VinaCapital
Quỹ VinaCapital là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Mỹ, giúp xóa đói giảm nghèo và
cải thiện cuộc sống của người nghèo ở Việt Nam bằng cách giúp trẻ em tiếp cận nhiều hơn
dịch vụ y tế có chất lượn, cải thiện các cơ sở y tế, và hỗ trợ các chương trình cấp cao nhằm
xây dựng kiến thức kinh doanh và khả năng lãnh đạo. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập
website www.VinaCapitalFoundation.org.
Quỹ phát triển các Quỹ Cộng đồng Toàn cầu
Quỹ phát triển các Quỹ cộng đồng toàn cầu (GFCF) có mục tiêu củng cố và thúc đẩy những
tổ chức từ thiện địa phương trên khắp thế giới để các tổ chức này có thể nhìn ra vai trò quyết
định của mình trong quá trình phát triển. Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn và các hoạt
động khác, GFCF tạo điều kiện cho các suy nghĩ sáng tạo và phản biện về làm cách nào các
hoạt động từ thiện ở cấp địa phương kết hợp với các chương trình phát triển khác. Để có
thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.globalfundcommunityfoundations.org.
Tập đoàn Horizon
Tập đoàn được kết hợp từ ba công ty: Công ty tư vấn Đầu tư Horizon – cung cấp những dịch
vụ tư vấn đầu tư ngân hàng liên kết với N M Rothschild & Son (HK) Limited; Công ty Quản
lý Quỹ Horizon – một công ty quản lý quỹ đóng ở Cayman; và Công ty Chứng khoán
Horizon- cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp tập trung
vào thị trường niêm yết.
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