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1. Một số vấn đề về phi lợi nhuận và TCPLN
2. Cơ sở pháp lý va qui trình  thành lập một

số loại hình TCPLN
3. Một số đề xuất
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1. theo định nghĩa của hội và quỹ thì :”PLN là không
tìm kiếm lợi nhuận để phân chia; lợi nhuận có được
trong quá trình hoạt động được dành cho các hoạt
động theo Điều lệ.

2. theo bách khoa toàn thư mở:” theo tiếng Anh là
nonprofit hay not-for- profit viết tắt là NPO là tổ chức
không phân phối quỹ thặng dư của nó cho các chủ
nhân hay các cổ đông mà sử dụng quỹ này cho các
mục tiêu của tổ chức

Một số loại hình TCPLN
1. Các tổ chức có thành viên
Các tổ chức nhân dân: các tổ chức quần chúng, các hội nghề

nghiệp, các tổ chức cộng đồng
2. Các tổ chức không có thành viên
 Các tổ chức nghiên cứu, khoa học, phát triển, tư vấn, đào

tạo, xóa đói giảm nghèo, tưu vấn pháp luật, bảo trợ xã hội
…

 Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ phát triển
 Các công ty phi lợi nhuận*
 Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài*
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◦ không thuộc khu vực nhà nước hay thị trường;

◦ tự nguyện;

◦ tự quản;

◦ tự chủ về mặt tài chính;

◦ Dân chủ, công khai, minh bạch

◦ không phân chia lợi nhuận.

◦ Tuân thủ HP,PL

5

- Tập hợp - thoả mãn yêu cầu lập hội
- Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân,

tham gia xây dựng pháp luật và  bảo vệ hội viên
- Hoạt động đối ngoại nhân dân
- Thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát triển
- Cung ứng các dịch vụ khoả lấp khiếm khuyết của

thị trường
- Tham gia hoạt động XHH
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1. Xoá đói giảm nghèo, nâng cao  dân trí, bảo vệ hội
viên, tham gia xã hội hoá các hoạt động văn hoá,
giáo dục, y tế, thể dục thể thao, môi trường

2. Từ thiện nhân đạo
3. Bảo vệ môi trường
4. Hợp tác quốc tế
4. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
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 Luật quy định về quyền lập hội 102 SL 004
(1957)

 NĐ 88/NĐ-CP ngày 30/07/2003 của Chính phủ
quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội ( nay
NĐ 45NĐ-CP  và NĐ 33 NĐ-CP 2012)

 NĐ 177/NĐ-CP ngày 22/09/1999 của Chính phủ
ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của quỹ xã
hội, từ thiện( nay Nghị định 148 NĐ-CP của
Chính phủ qui định về tổ chức hoạt động của quĩ
xã hội, quĩ từ thiện và NĐ  30/2012)
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 Nghị định 65/NĐ-CP ngày 11/6/2003 ( nay NĐ
77/ 2008/ NĐ - CP) của Chính phủ về tổ
chức, hoạt động tư vấn pháp luật

 NĐ 25/NĐ-CP ngày 31/5/2001( nay NĐ68 )_
của Chính phủ ban hành quy chế thành lập cơ sở
bảo trợ xã hội

 NĐ 81/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Khoa học – công nghệ nay NĐ 08/2014)
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(Còn tiếp)
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(Còn tiếp)

12



7

13

(Còn tiếp)
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(Còn tiếp)
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- Nâng cao nhận thức vai trò các tổ chức PLN
trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước

- Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các
TCPLN

- Nghiên cứu để qui trình đăng ký đơn giản tạo
điều kiện để người dân thành lập tổ chức PLN

- Sớm nghiên cứu xây dựng luật chung cho các
TCPLN

- Có chính sách khuyến khích tạo điều kiện
TCPLN ra đời và phát triển bền vững .

- Chuyển giao các DVC cho TCPLN đảm nhận
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XIN CÁM ƠN
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