Tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam 2014
Tuyên bố Đại diện Các Tổ chức Phi Chính phủ Nước ngoài
Hà Nội, Việt Nam, ngày 5 tháng 12 năm 2014
Đến năm 2014, hơn 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) đã thiết lập quan hệ với
Việt Nam và gần 500 TCPCPNN đang thực hiện các dự án phát triển, nhân đạo trên cả nước.
TCPCPNN cam kết chia sẻ thông tin, hợp tác và phối hợp. Chúng tôi cộng tác chặt chẽ với
Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển khác để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
Tuyên bố này do Trung tâm Dữ liệu PCPNN tổng hợp với sự đóng góp của bốn đại diện của các
TCPCPNN được lựa chọn tham gia Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VDPF) và thể hiện
quan điểm của một nhóm gồm 25 – 30 các TCPCPNN đang có các hoạt động liên quan đến hai
chủ đề chính của chương trình nghị sự VDPF 2014: Cải cách thể chế theo định hướng kinh tế thị
trường và Phát triển Khu vực kinh tế tư nhân.

Tăng cường cải cách thể chế theo hướng kinh tế thị trường
Khu vực kinh tế tư nhân trong nước và đầu tư nuớc ngoài bao gồm các doanh nghiệp xã hội phi
lợi nhuận và các nhà đầu tư vì mục tiêu xã hội có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt
Nam. Các tổ chức xã hội dân sự có thể có vai trò có ý nghĩa và tích cực hơn thông qua việc tiếp
cận gần hơn với nguyện vọng của người dân và thông qua việc thúc đẩy trách nhiệm giải trình.
Cải cách thể chế cần dựa trên sự tuân thủ pháp luật; tôn trọng quyền của người lao động; bảo vệ
môi trường; minh bạch tài chính; thực thi luật đất đai; phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và cam kết
của Chính phủ Việt Nam. Các yếu tố bảo vệ xã hội và môi trường này cần được tăng cường để
Việt Nam có thể chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên sang
mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững hơn; hay từ mô hình dựa trên đầu tư sang mô hình dựa
trên nguồn lực con người.
Thông điệp chính của TCPCPNN
1. Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và dân sự trong nền kinh tế định
hướng thị trường thông qua thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia
của người dân
Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh cải cách thể chế toàn diện nhằm đảm bảo tăng trưởng
kinh tế bền vững và vì một xã hội công bằng, dân chủ. Cải cách thể chế sẽ cần bao gồm việc
tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội dân sự, như đã nêu trong báo cáo tháng 11/2014 của
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)1. Chúng tôi tin rằng cần tạo điều kiện
cho các tổ chức dân sự xã hội, trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các hội nghề
nghiệp để hoạt động với vai trò là các tổ chức bảo vệ xã hội và môi trường, giám sát hoạt động
của các chủ thể trong nền kinh tế và đảm bảo việc thực thi trách nhiệm của các chủ thể này.
Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục đẩy mạnh cơ chế thu thập ý kiến đóng góp và triển khai các luật
và quy định liên quan. Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số văn bản dưới luật và thông tư
nhằm tạo điều kiện, phối hợp và giám sát hoạt động xã hội dân sự. Có thể đây là thời điểm thích
hợp để hài hòa, rà soát và hoàn thiện các luật này để các tổ chức dân sự xã hội có thể hỗ trợ việc
tiếp cận thông tin và sự tham gia của người dân vào đời sống chung/cộng đồng theo quy định
của Hiến pháp. Chúng tôi hoan nghênh Bộ Kế hoạch – Đầu tư gần đây đã chủ trì rà soát việc
thực thi Nghị định 93 để cải thiện hơn nữa việc áp dụng nghị định và tối đa hóa việc sử dụng
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viện trợ nước ngoài. Nghị định 93 khi được thực hiện hiệu quả hơn sẽ góp phần vào công cuộc
giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam.
2. Áp dụng quản trị công tốt và các biện pháp chống tham nhũng trong Cải cách thể chế
Nhiều đặc điểm của nền kinh tế tập trung vẫn còn tồn tại mặc dù Việt Nam đã trải qua 30 năm
chuyển đổi kinh tế từ tập trung sang định hướng thị trường. Các đặc điểm này bao gồm cả việc
khối doanh nghiệp nhà nước như nông trường quốc doanh, doanh nghiệp lâm nghiệp và một số
ngành, lĩnh vực khác của nhà nước nhận được nhiều ưu đãi riêng. Việc làm sai và tham nhũng
tại doanh nghiệp tư nhân và cơ quan nhà nước đã xảy ra ở cả ở cấp trung ương và địa phương.
Chúng tôi cho rằng tài sản công phải thuộc sở hữu toàn dân. Việc tư hữu hóa các thành quả mà
không có kiểm soát trong khi rủi ro lại được chia sẻ với cộng đồng sẽ dẫn đến bất công và căng
thẳng xã hội. Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực không miễn, giảm thi hành án tham nhũng trong
thời gian qua của Đảng và Chính phủ Việt Nam và hoan nghênh việc tiếp tục chống tham nhũng
thông qua một hệ thống kiểm tra chéo lẫn nhau toàn diện.
Cho đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thường được coi là giải pháp hơn là một
thành phần của một chiến lược phát triển cân bằng, bền vững. Một số địa phương thu hút đầu tư
nước ngoài bằng cách giãn, miễn thuế, ưu đãi đất đai và các hình thức ưu đãi khác vượt quá mức
quy định. Mặc dù các hình thức ưu đãi đó có thể dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao hơn nhưng cũng
đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh kế, sức khỏe, đời sống của người dân và môi
trường. Chúng tôi mong Chính phủ Việt Nam tăng cường các cơ chế pháp lý và đảm bảo thực thi
các quy định hiện hành về đất đai, y tế, lao động và môi trường, đồng thời hoan nghênh sự ủng hộ,
hỗ trợ của các nhà tài trợ đối với Chính phủ trong các lĩnh vực này. Các chính sách bảo vệ quyền
của người lao động cần được củng cố trong khuôn khổ hệ thống pháp lý và thể chế hiện hành.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần được hỗ trợ, ủng hộ trong các hoạt động thúc đẩy đàm
phán, thỏa thuận tập thể và đại diện lợi ích người lao động. Doanh nghiệp cần phải chịu trách
nhiệm pháp lý khi đối xử với người lao động không phù hợp với quy định pháp luật và tiêu
chuẩn lao động quốc tế.
Các TCPCPNN ghi nhận việc Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi theo hướng công nhận vai trò
của doanh nghiệp xã hội. Tuy nhiên, Luật cần phân loại rõ hơn các loại hình doanh nghiệp xã
hội khác nhau, trong đó có doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận. Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục
các cải các doanh nghiệp nhà nước và tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng cho các loại
hình doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài. Chính phủ cũng cần ban hành các chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đẩy mạnh Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cũng như xây dựng khung pháp lý thúc đẩy
minh bạch doanh nghiệp. Cải cách thế chế trong quản trị đất đai cần tập trung vào việc triển khai
các mô hình quản lý đất đai tốt.

Phát triển Khu vực Tư nhân vì một Nền kinh tế bền vững và thích ứng cao
TCPCPNN tại Việt Nam quan tâm tới hai vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khu vực tư
nhân hướng tới một nền kinh tế bền vững và thích ứng cao: Trách nhiệm Xã hội của Doanh
nghiệp và Hợp tác Công tư.
Thông điệp chính của TCPCPNN
1. Tối đa hóa ảnh hưởng tích cực và giảm tối đa ảnh hưởng tiêu cực của các hoạt động doanh
nghiệp với xã hội Việt Nam thông qua tăng cường Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
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Các doanh nghiệp ở Việt Nam nên cam kết thực hiện Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp
nhằm tối đa hóa các ảnh hưởng tích cực và giảm thiểu các tác động tiêu cực từ chính hoạt động
của doanh nghiệp với xã hội nói chung. Doanh nghiệp nên hoạt động theo phương thức đáp ứng
đúng hoặc vượt mức các mong đợi về mặt đạo đức, luật pháp, thương mại công của xã hội Việt
Nam. Theo quan điểm của các TCPCPNN, Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp không chỉ là
hoạt động tình nguyện, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hay nhân đạo – mà là một phần
không thể tách rời trong văn hóa và chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Nếu thực hiện chính sách
phù hợp, Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tài
chính, đồng thời vẫn góp phần phục vụ xã hội và môi trường. Chúng tôi coi Trách nhiệm Xã hội
của Doanh nghiệp là tạo dựng các doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm xã hội
không nên chỉ được hiểu là hoạt động nhân đạo nhằm phát triển cộng đồng, mà nên được phát
triển thành một yếu tố chiến lược, không thể tách rời trong cốt lõi doanh nghiệp. Ngày càng
nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với những yêu cầu mới về Trách nhiệm Xã hội. Doanh
nghiệp cũng chịu áp lực giải trình ngày càng tăng từ phía cổ đông, nhân viên, người tiêu dùng,
nhà cung cấp, các cộng đồng địa phương, các nhà hoạch định chính sách và xã hội.
Có hai cách thức căn bản để doanh nghiệp phát triển bền vững ở Việt Nam:
•

Áp dụng nguyên tắc chung KHÔNG GÂY TỔN HẠI trong các hoạt động của doanh nghiệp

•

Đảm bảo tính bền vững thông qua các sản phẩm, dịch vụvà mô hình kinh doanh mới.

Bằng việc thực hiện các hoạt động nêu trên, doanh nghiệp sẽ phát triển quan hệ với các cổ đông,
lồng ghép Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh thường
xuyên. Quan hệ trên được thể hiện thông qua việc:
•

Doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt, không gây hại tới sức khỏe người
tiêu dùng và quá trình sản xuất thân thiện với môi trường

•

Doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm tới khía cạnh vật chất và tinh thần của nhân viên

•

Doanh nghiệp áp dụng các chính sách phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt đối với các nhóm
bị thiệt thòi, bao gồm đào tạo tại chỗ, giáo dục suốt đời, bồi dưỡng chuyên môn thường
xuyên trong các ngành có tiềm năng, bồi dưỡng kỹ năng ngôn ngữ và các kỹ năng mềm khác

•

Doanh nghiệp sử dụng một phần lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh để ủng hộ các hoạt động cộng đồng

Chúng tôi khuyến nghị chính phủ cần xây dựng chính sách phù hợp và áp dụng đúng cách để
khuyến khích các doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Trách nhiệm Xã hội của Doanh
nghiệp sẽ giúp đảm bảo nhiều lợi ích lâu dài, mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh như: cải thiện
năng lực tài chính; nâng cao hình ảnh thương hiệu và uy tín; tăng doanh thu và sự trung thành
của khách hàng; tăng khả năng thu hút và giữ chân nhân viên; và giảm thiểu các biện pháp giám
sát mang tính thể chế. Chỉ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp chưa thể giúp đảm bảo sự
phát triển bền vững của khu vực tư nhân hay tăng trưởng kinh tế song nó sẽ góp phần đảm bảo
lợi nhuận không làm doanh nghiệp quên đi các quy tắc về môi trường, xã hội và đạo đức, đồng
thời vẫn giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận.
2. Cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt hơn, nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua mô
hình Đối tác công - tư bằng cách kết hợp kỹ năng, kiến thức và nguồn lực của khu vực
nhà nước và tư nhân
Hợp tác công tư là phương thức được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng để phát triển hệ thống
cơ sở hạ tầng, bên cạnh các phương thức truyền thống khác. Mục tiêu của mô hình Hợp tác
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Công tư là nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng hiệu quả đầu tư, chủ yếu thông qua các
phương thức chuyển giao rủi ro thích hợp, khuyến khích đổi mới, nâng cao hiệu suất sử dụng
tài sản và cơ chế quản lý toàn diện. Hiệu quả đầu tư cần trở thành một yêu cầu quan trọng đối
với Chính phủ Việt Nam vì Hợp tác công tư có thể huy động và phát huy những kỹ năng, kiến
thức và nguồn lực sẵn có tốt nhất từ cả khu vực công và tư.
TCPCPNN đề xuất Chính phủ Việt Nam cần xây dựng chính sách Hợp tác công - tư quốc gia.
Chính sách này sẽ là khung pháp lý để khu vực công và tư có thể hợp tác cải thiện các dịch vụ
công thông qua sự tham gia của khu vực tư nhân trong các dự án cơ sở hạ tầng công cộng và các
dịch vụ liên quan. Chính phủ Việt Nam gần đây đã xây dựng chính sách Hợp tác công - tư trong
lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn, song chúng tôi muốn khuyến nghị chính phủ xây dựng
các chính sách cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực với trọng tâm là giảm nghèo.
Mục tiêu của khung chính sách Hợp tác công - tư đề xuất như sau:
•

Khuyến khích đầu tư tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng công cộng và các dịch vụ khác
liên quan trong các trường hợp có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả đầu tư.

•

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cải tiến trong cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng và các dịch
vụ khác liên quan

•

Đảm bảo quản lý chặt chẽ đối với việc lựa chọn các dự án theo mô hình Hợp tác công - tư

•

Đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu và trao hợp đồng

•

Xây dựng khung pháp lý và quy trình thủ tục gọn nhẹ áp dụng thống nhất trên toàn quốc

Việt Nam cần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng cho tất cả các bên liên
quan, trong đó có việc chấm dứt ưu đãi doanh nghiệp nhà nước trong đấu thầu và xét thầu. Cần
tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, luật hóa việc đối xử bình đẳng để phát triển
khu vực tư nhân bền vững.
TCPCPNN cũng muốn nêu bật một số vấn đề trong lĩnh vực Hợp tác công – tư mà thời gian qua
nhiều cơ quan đã nói đến. Ban Chuyên gia Liên chính phủ về Tài trợ phát triển bền vững đã
cảnh báo “các dự án thường gặp khó khăn để đảm bảo tiến độ, tỷ lệ dự án theo mô hình Hợp tác
công – tư không thành công lên tới 25-35% ở các nước phát triển do nhiều nguyên nhân, trong
đó có chậm trễ, đội chi phí, và các yếu tố khác. Tỷ lệ này ở những nước đang phát triển còn cao
hơn nữa.” Nhóm Đánh giá nội bộ của Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý rằng Hợp tác công - tư
‘thường không tạo ra thêm nguồn lực cho khu vực công’. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cảnh báo
rằng Hợp tác công - tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng có thể dẫn tới: 1) dự đoán thiếu chính xác
nhu cầu trong tương lai; 2) chi tiêu được chuyển ra ngoài ngân sách nhà nước, do vậy dễ bỏ qua
việc kiểm soát chi tiêu; 3) chuyển nợ ra khỏi bảng cân đối thu chi và tạo nợ đọng trong tương
lai; và 4) giảm độ linh hoạt của ngân sách nhà nước trong dài hạn. Những quan ngại của Quỹ
Tiền tệ Quốc tế dựa trên một nghiên cứu cho thấy 55% các dự án Hợp tác công - tư thường phải
đàm phán lại, trung bình khoảng 2 năm một lần, và các lợi ích dự kiến ban đầu thường bị thấp
đi.
Chúng tôi khuyến nghị quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách ở Việt Nam cần tham
khảo kinh nghiệm từ các quốc gia khác để mô hình Hợp tác công - tư có thể mang lại giá trị gia
tăng đang rất cần thiết, và đóng góp vào công cuộc giảm nghèo cũng như tạo nhiều thị trường
mới cho Việt Nam.
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