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Các NPO tại Việt Nam: Theo quy định của Pháp Luật
•

Không có Khái niệm pháp lý, “Common” Legal Definition, Status or Scheme:
Luật Việt Nam không sử dụng hoặc định nghĩa cụm từ “NPO” như một “khái niệm
riêng” để phân định một loại hình tổ chức và, vì thế mà các NPO (như định nghĩa
dưới đây) không được áp dụng một khung pháp lý thống nhất một cách toàn diện.

•

Các loại hình NPO theo Luật Việt Nam (theo luật định và trên thực tế)

 Tổ chức bảo trợ xã hội (Nghị định 68-2008, Nghị định 81-2012)
 Các quỹ xã hội và quỹ từ thiện (Nghị định 30-2012)
 Hội (Phi lợi nhuận) (Nghị định 45-2010, Nghị định 33-2012)
 Tổ chức khoa học công nghệ (“STOs”) (Nghị định 08-2014)
 Tổ chức phi chính phủ quốc tế (Nghị định 12-2012, Nghị định 93-2009)
 Các NPO không hoạt động theo giấy phép (không được pháp luật, chẳng hạn như
các nhóm tình nguyện viên)

Hoạt động gây quỹ của NPO: Ý kiến chung
•

Vấn đề pháp lý: Các NPO cần gây quỹ để duy trì hoạt động của mình; tuy nhiên, luật
Việt Nam không đưa ra định nghĩa “hoạt động gây quỹ” hoặc quy định chi tiết về các
hình thức gây quỹ nào là được phép thực hiện theo luật. Điều này dẫn đến việc các
hoạt động gây quỹ của một NPO sẽ được thực hiện dựa trên một “Thước Đo Độ
Rủi Ro Pháp Lý” (nghĩa là, đi từ Các Hoạt Động Luật Cho Phép Thực Hiện – đến
Các Hoạt Động Không Rõ Có Được Thực Hiện Hay Không và cuối cùng là Rủi
Ro Pháp Lý).

•

Các Hoạt Động Luật Cho Phép Thực Hiện (hiến tặng trực tiếp vì mục đích từ
thiện): Luật Việt Nam quy định rõ rằng tất cả các NPO thành lập trong nước được
phép gây quỹ bằng cách thu các khoản đóng góp trực tiếp từ các thành viên của
NPO đó, từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cũng như các tổ chức viện trợ
nước ngoài.

•

Các Hoạt Động Không Rõ Có Được Thực Hiện Hay Không (gây quỹ thông qua
các chương trình vận động): Luật Việt Nam không quy định rõ việc STO, Hội và
INGO có thể chủ động tổ chức các chương trình vận động để kêu gọi đống góp từ
thiện, trong khi Luật lại cho phép một cách rõ ràng rằng Các Quỹ Xã Hội và Quỹ Từ
Thiện được phép thực hiện việc vận động đóng góp này từ các tổ chức và cá nhân.

•

Rủi Ro Pháp Lý (đối với sự kiện tổ chức và kinh doanh): Các NPO tổ chức các
hoạt động văn hóa hoặc thực hiện các cam kết trong kinh doanh (hoặc bằng cách
khác thực hiện bất kỳ hoạt động nào được pháp luật Việt Nam điều chỉnh) chịu sự
điều chỉnh của các quy định pháp luật như đối với bất kỳ tổ thức, cá nhân nào khác
tại Việt Nam. (và, giống như pháp luật các nước khác, Việt Nam quy định khá chặt
chẽ đối với các sự kiện liên quan đến công chúng và hoạt động kinh doanh – mặc dù
không chặt chẽ như các quy định đối với NPO).
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Đánh giá và Kiến nghị cơ bản đối với hoạt động gây
quỹ theo Thước Đo Độ Rủi Ro
Cho đến khi luật Việt Nam quy định rõ ràng hơn về phạm vi các hoạt động
được phép và không được phép thực hiện bởi các NPO, NPO cần chú
trọng vào:
(1)Các hướng dẫn thực thi pháp luật (nghĩa là, các hướng dẫn của cơ quan
thực thi pháp luật phù hợp với quy định của luật, nếu có);
(2)Kinh nghiệm từ hoạt động;
(3)Các kinh nghiệm đáng tin cậy thu thập được (như Bản Ghi Nhớ của
LIN);
(4)Tạo lập được mối liên hệ để có được ý kiến đồng thuận từ những nhà
làm luật; và
(5)Thúc đẩy thực tiễn hoạt động quản lý (và có thể cả khung pháp lý) có
bước tiến theo hướng nhất quán và rõ ràng bằng cách kết hợp bốn phương
pháp tiếp cận đầu tiên với sự ủng hộ nhận được.
Trân trọng cảm ơn.
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