G13-14: Xã hội dân sự
"Bạo loạn là ngôn ngữ của những tiếng nói
không được lắng nghe“
Martin L. King

Đảng CSVN là lực lượng
lãnh đạo nhà nước và xã hội
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Hội đồng nhân dân => chính quyền địa phương

Dư luận xã hội, tiếng nói
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Xã hội dâm sự
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Quốc hội => chính quyền trung ương

Vai trò đặc biệt của
truyền thông

Chủ quyền nhân dân, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Khái niệm xã hội dân sự

•
➢ Khái niệm tự trị của xã hội dân sự
→ Tổ chức tôn giáo
→ Tự trị đại học
→ Công đoàn
→ HTX

•

Hiệp hội dân sự (hội)
– Hiệp hội
– Cộng đồng, mạng kết nối
– Câu lạc bộ, diễn đàn
– Phong trào
Phân loại:
– Hội “lành tính, ác tính”,
– Hội lâu dài, hội ngắn hạn
– Hội chính thức, phi chính thức
– Hội toàn quốc, hội địa phương
– Hiệp hội doanh nghiệp, hội dân sự

Các tổ chức xã hội dân sự: Đặc trưng
• Đặc trưng của hiệp hội dân sự (tách ra khỏi Hiệp hội DN)
–
–
–
–
–

Tự nguyện
Vì lợi ích của hội viên, phi lợi nhuận
Tự trị, tự quản
Đa lợi ích
Độc lập với nhà nước, độc lập với thị trường

• Đặc trưng của tổ chức phi chính phủ (NGO)
– Bản chất là hội, song can dự mạnh mẽ vào chính sách công
– NGO quốc tế => chính sách tài trợ phát triển
– Mục đích: cân bằng giữa hai khu vực nhà nước và thị trường

Thảo luận: Thực tế Việt Nam
➢ Đảng CSVN => 06 Tổ chức chính trị (MT, CĐ, PN, TN, ND, CCB)
➢ 300 tổ chức xã hội-nghề nghiệp có đăng ký toàn quốc (BNV)
➢ Hội nghề nghiệp có đăng ký địa phương (BNV/SNV)
➢ Các hiệp hội dân sự khác
➢ Các liên kết phi chính thức đa dạng khác của người dân
• Chính sách đối với tổ chức tôn giáo
• Chính sách đối với tự trị đại học: Từ “xã hội hóa” => đại học dân lập
=> đại học tư thục => tự chủ trong quản lý

Thảo luận: Luật về hội
•
•
•
•
•

Sắc lệnh số 102 ngày 20 tháng 5 năm 1957
Điều 69 HP 1992 => tự do ngôn luận, báo chí, lập hội, biểu tình
NĐ 88/2003/NĐ-CP
NĐ 45/2010/NĐ-CP => TT 11/2010/BNV-TT
Dự Luật về hội
– Không áp dụng đối với 06 tổ chức CT-XH
– Thảo luận: Liệu hiệp hội có cần Bộ chủ quản?
• Đồng ý cho phép thành lập
• Quản lý nhà nước

– Thảo luận: Liệu hiệp hội có cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước?
• Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
• Không cấp ngân sách, liệu hội có thể tồn tại?

Ví dụ 1: Bauxite Tây Nguyên từ 2008 - nay
•
•

•

2001: Đảng có chủ trương thăm dò, khai thác, chế biến
bauxite
2007: QĐ 167/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch phân
vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô
xít từ giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025
– Tổng mức đầu tư đến 2029 là từ 190.000-250.000
tỷ đồng (3,1 tỷ USD, bao gồm nhiều mỏ, cụm nhà
máy và công trình phụ trợ, kể cả tuyến đường sắt
270 Km và một cảng biển)
2008-2009-2010 =>
– Tin tức lộ ra từ TKV
– Kiến nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
– VUSTA tổ chức hội nghị, in sách, xuất hiện phản
biện xã hội
– Nhân sĩ kiến nghị, Website tài tử, diễn đàn trên
mạng
– 24/04/09 BCT kết luận về khai thác bô-xít
– 23/05/09 CP báo cáo QH về các dự án bô-xít
– 11/06/2009 CHHV kiện TTg <= tòa án trả lại đơn
– 9/10/2010 Bùn đỏ => kiến nghị của nhân sĩ

Thư kiến nghị của gần 2000 nhân sĩ ngày 09/10/2010
Kiến nghị về các dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên

Thảo luận về quản lý tổ chức phi chính phủ
• Vấn đề cần điều chỉnh của NGO:
– Trách nhiệm giải trình
– Công khai
– Tính đại diện

• Giám sát của nhà nước
– Đăng ký
– Quản lý tài chính
– Quản trị nội bộ

• Chức năng của NGO:
– Hỗ trợ, bổ sung cho CP (bổ sung, tham gia vào các chính sách công)
– Giám sát chính quyền

Quan hệ giữa chính quyền và N.G.O.
• Thỏa thuận: tài trợ của CP không hoàn lại
• CP giao việc, không hỗ trợ tiền
• NGO quốc tế: đôi khi gây áp lực với CP các nước đang phát
triển
• Nguy cơ lừa đảo
• CP hỗ trợ NGO như thế nào?
– Đơn giản hóa quá trình thành lập
– Hỗ trợ cơ sở dữ liệu về các NGO
– Hỗ trợ NGO nhỏ

