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Vấn đề Tự quản của NPO / Trung và Đông Âu  

 

TẠI SAO?  

• Xuất phát từ nhu cầu của công chúng, các nhà tài trợ, chính phủ… về minh bạch tài chính, 

hoạt động của các tổ chức NGOs. Việc thúc đẩy hoạt động tự quản được dẫn dắt bởi nhiều 

yếu tố, bao gồm: sự gia tăng mức độ ảnh hưởng của các tổ chức XHDS từ những năm 1990, 

các trường hợp gian lận tài chính của NGO được phơi bày, giám sát về lợi ích thuế mà CSO 

nhận được ở nhiều nước, tranh luận về vai trò của CSO trong xã hội các điều luật hạn chế.  

 

LÀ GÌ? Không có một cách cố định nào để khái niệm hóa về tự quản. Sau đây là ví dụ: 

• Hướng dẫn về tự quản của CIVICUS: Tự Quy chế là một khái niệm gồm 3 nội dung bao 

gồm: tính hợp pháp, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Tính hợp pháp của CSO có 

thể được định nghĩa là việc các bên liên quan cho rằng hoạt động của CSOs  là “chính đáng 

và thích hợp”. Minh bạch đề cập đến mức độ cởi mở, công bố thông tin và phổ biến thông 

tin liên quan đến giá trị, quy trình và thủ tục của CSO. Trách nhiệm giải trình là sự sẵn sàng 

của CSO, khả năng biện minh và chịu trách nhiệm cho hành động, hoạt động và thông điệp 

của của tổ chức. Nó cũng cho thấy sự biện minh cho mỗi hoạt động của CSO và thông tin liên 

lạc cho tất cả các bên liên quan. 

THIẾT LẬP CƠ CHẾ TỰ QUẢN  

1. Thiết lập các nguyên tắc và tiêu chuẩn cho công tác  tự quản.  

o Nguyên tắc thường khá rộng và có thể bao gồm các vấn đề như bình đẳng giới, tôn trọng 

môi trường, sự tham gia của cộng đồng.   

o Tiêu chuẩn bao gồm các lĩnh vực như tài chính (ví dụ: có kiểm toán thường xuyên, báo cáo 

tài chính hàng năm, các tiêu chuẩn kế toán thích hợp và quản lý tài chính); chương trình (ví 

dụ: có một kế hoạch chương trình, tài liệu về quy trình làm việc của tổ chức, hệ thống M & E, 

bao gồm cả các bên liên quan); quản trị (ví dụ: có một hội đồng quản trị, chính sách cho các 

thành viên hội đồng, các hệ thống tránh xung đột lợi ích, công bố sứ mệnh và giá trị tổ chức, 

công bố báo cáo hàng năm) 

2. Xác định phương thức tự quản được áp dụng và thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc và 

tiêu chuẩn.  

 



 

CƠ CHẾ TỰ QUY CHẾ (và các ví dụ)  

1 Nhóm làm việc: là tập hợp của các tổ chức XHDS cùng nhau thảo luận về sự minh bạch và 

trách nhiệm giải trình của mình, chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến.  

 

2 Dịch vụ thông tin: dịch vụ thông tin là một chương trình đòi hỏi các tổ chức tham gia công 

bố các dữ liệu cần thiết có liên quan đến minh bạch và trác nhiệm giải trình. Dịch vụ thông 

tin cũng có thể được sử dụng như một danh bạ của các tổ chức XHDS. Đối tượng mục tiêu 

của họ thường là công chúng. Họ cũng có thể xây dựng một hệ thống đánh giá dựa trên số 

lượng và chất lượng thông tin được công bố. Hệ thống đánh giá được xem là một cơ chế phù 

hợp bởi vì hệ thống này giúp cộng đồng biết được thành viên  nào đang chịu trách nhiệm ở 

mức độ nào và có thể thúc đẩy tổ chức đáp ứng tốt hơn tiêu chí minh bạch.  

 

3 giải thưởng: Giải thưởng được sử dụng để ghi nhận ghi nhận nỗ lực của tổ chức về thực 

minh bạch và trách nhiệm giải trình thông qua quá trình cạnh tranh. Giải thưởng nhằm tôn 

vinh tổ chức xuất sắc, các sáng kiến mang tính hay thay đổi, hoặc các thực hành tốt.  

 

4 Quy tắc ứng xử. Quy tắc về ứng xử hoặc về đạo đức là một bộ tiêu chuẩn được xác định và 

thống nhất bởi một nhóm các tổ chức dân sự; được sử dụng như một hướng dẫn về hành vi và 

thực hành của họ. Mỗi nguyên tắc thường nhằm góp phần điều chỉnh tổ chức ở các khía cạnh 

khác nhau  như quản trị, trách nhiệm giải trình, gây quỹ, vv  

 

Hệ thống chứng nhận là một cách để đánh giá tổ chức ở khía cạnh quản trị, hoạt động và 

thực hành dựa trên những quy tắc, chuẩn mực độc lập, khác với các tiêu chuẩn, định mức mà  

các các tổ chức tự đặt ra. Sau khi chứng minh sự tuân thủ với các tiêu chuẩn, tổ chức nhận 

được một con dấu chứng nhận hoặc công nhận. Việc đánh giá có thể được thực hiện bởi 

chính các tổ chức, bởi một tổ chức đồng đẳng, hoặc bởi bên thứ ba, và có thể được kết hợp 

với cơ chế tuân thủ/xử phạt. 


