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Thư Mời 

Tham Dự Tọa Đàm Về Tự Do Hiệp Hội 

(Nâng Cao Năng Lực Về Đóng Góp Chính Sách Của Các Nhóm Phi Lợi Nhuận)  

Mỗi con người bên cạnh cuộc sống cá nhân, gia đình còn có các mối quan hệ với cộng đồng. 

Việc thiết lập các mối quan hệ tìm kiếm cộng đồng mới và hòa nhập vào đó là một đặc tính tự 

nhiên giúp các cá nhân giao lưu và phát triển. Tại điều 25 của Hiến pháp sửa đổi 2013 của Việt 

Nam đã ghi nhận Quyền tự do Hiệp hội của các cá nhân, nội dung này cũng thể hiện trong Tuyên 

ngôn Nhân quyền phổ quát năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 

1966. Đây là một quyền cơ bản của con người và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các 

quyền con người khác.  

Nhân dịp dự thảo Luật về Hội được đăng tải trên trang thông tin của Bộ Nội Vụ từ ngày 4/6/2015 

để lấy ý kiến nhân dân, Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG)
1
 và Viện nghiên 

cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE)
2
 xây dựng chương trình tọa đàm về các nội dung cơ bản 

về tự do hiệp hội với các tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân quan tâm tại Hà Nội.  

Mục đích của tọa đàm nhằm: (i) cung cấp các chuẩn mực phổ quát về tự do hiệp hội, (ii) và cùng 

trao đổi các ý kiến xung quanh các văn bản pháp lý đảm bảo cho quyền tự do hiệp hội hiện nay ở 

Việt Nam như: dự thảo Luật về Hội hiện nay, Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp lý khác, từ đó 

giúp các tổ chức, cá nhân có thêm thông tin, kiến thức để đóng góp cho quá trình xây dưng Luật 

về Hội.  

Thông tin chi tiết của tọa đàm:  

 Địa điểm: Khách sạn Lake side, 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  

 Thời gian: 8.30 – 12.00, thứ 7 ngày 25/7/2015  

 Nội dung dự kiến của tọa đàm bao gồm: 

                                                
1 PPWG (http://www.ngocentre.org.vn/node/119) được thành lập năm 1999 và đã trở thành một diễn đàn trao đổi thông tin, sáng 

kiến giữa các chuyên gia và các tổ chức về các vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân. PPWG, ngay từ những năm đầu 

thành lập, đã đóng góp tích cực cho các kỳ họp của các đối tác phát triển (Vietnam Consultative Group) và Diễn đàn đối tác phát 

triển Việt Nam hiện nay (Vietnam Development Partnership Forum). Bên cạnh đó PPWG đã và đang tích cực huy động các cá 

nhân và tổ chức đóng góp ý kiến cho  Hiến pháp sửa đổi 2013, dự thảo Luật tiếp cận thông tin, dự thảo Luật về Hội… 

2 http://isee.org.vn/en  

http://www.ngocentre.org.vn/node/119
http://isee.org.vn/en


o “Mình là ai?” để cùng xác định loại hình tổ chức/hội mà anh chị đang tham gia 

hiện nay hoặc loại hình mà anh chị mong muốn, và các vấn đề thực tiễn liên quan; 

o Hội và Tự do hiệp hội là gì?: để cùng tìm hiểu các chuẩn mực phổ quát về tự do 

hiệp hội được quy định tại các Tuyên ngôn, Công ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên; 

o Cơ sở pháp lý (các văn bản dự thảo) đảm bảo quyền tự do hiệp hội ở Việt Nam 

như thế nào? Lựa chọn loại văn bản pháp lý theo loại hình tổ chức/hội mà bạn đã 

xác định và xem xét tính tương thích của văn bản pháp lý đó và các tiêu chuẩn 

phổ quát. Chia sẻ của một số mô hình tự do hiệp hội 

 

(Chương trình chi tiết sẽ được gửi đến các đại biểu xác nhận tham gia tọa đàm) 

Ban tổ chức trân trọng kính mời và mong các đại biểu tham gia tọa đàm đăng ký với anh Võ 

Tuấn Sơn tại địa chỉ dangky@isee.org.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 04.62737933 trước ngày 

23/7/2015 để đảm bảo các công tác hậu cần cho tọa đàm. 

Ban tổ chức có hỗ trợ chi phí đi lại, ăn, ở đối với đại biểu đi từ các tỉnh thành khác thuộc khu vực 

phía Bắc đến Hà Nội dự tọa đàm. Vì vậy, rất mong các đại biểu đăng ký sớm với ban tổ chức để 

ban tổ chức có hướng dẫn chi tiết.  

 

Trân trọng, 

Thay mặt Ban tổ chức 

 

 

Bà Lương Minh Ngọc 

Viện trưởng Viện iSEE 
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