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Chó dÉn cña t¸c gi¶: §«i ®iÒu vÒ Sæ tay híng dÉn c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ NhËt B¶n

Cuèn sæ tay nµy ®îc biªn so¹n nh»m giíi thiÖu cho c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ (NGO)
NhËt B¶n vÒ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vµ thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng t¹i ViÖt
Nam; hç trî c¸c NGO míi b¾t ®Çu ho¹t ®éng còng nh c¸c NGO ®· vµ ®ang ho¹t ®éng
ë ViÖt Nam trong viÖc phèi hîp chÆt chÏ víi c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam ®Ó triÓn khai
ho¹t ®éng mét c¸ch thuËn lîi.
Nguyªn gèc cña Cuèn sæ tay nµy lµ Cuèn sæ tay
híng dÉn c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi
t¹i ViÖt Nam/ Handbook of Foreign Nongovernmental organizations in Vietnam (2013) ®·
®îc xuÊt b¶n vµo n¨m 2013. Cuèn sæ tay nµy ®îc
t¸i b¶n sau ®óng 10 n¨m kÓ tõ khi xuÊt b¶n Cuèn sæ
tay n¨m 2003, nh»m giíi thiÖu tãm t¾t c¸c quy ®Þnh
ph¸p luËt vµ thñ tôc míi ®îc ban hµnh liªn quan ®Õn
ho¹t ®éng viÖn trî phi chÝnh phñ cña c¸c tæ chøc
NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
§èi tîng chÝnh cña Cuèn sæ tay nµy lµ c¸c c¬ quan
®èi t¸c phÝa ViÖt Nam vµ c¸c NGO NhËt B¶n, néi
dung ®Ò cËp ®Õn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt t¹i ViÖt Nam. MÆc dï v¨n b¶n ph¸p lý cña ViÖt
Nam cã bæ sung söa ®æi nhng kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c tæ chøc ViÖt Nam ®Òu biÕt nh÷ng
néi dung bæ sung söa ®æi ®ã, vµ còng cã trêng hîp mét sè tæ chøc ViÖt Nam lÇn ®Çu
tiªn tiÕp nhËn viÖn trî nªn hoµn toµn kh«ng biÕt ®Õn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan.
Do ®ã, cÇn thiÕt ph¶i th«ng b¸o chia sÎ víi c¸c c¬ quan liªn quan cña ViÖt Nam biÕt vÒ
nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt, vµ phÝa ViÖt Nam vµ NhËt B¶n cÇn phèi hîp thùc hiÖn ch¬ng
tr×nh/dù ¸n tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nµy. Cuèn sæ tay
híng dÉn cho c¸c NGO NhËt B¶n nµy ®îc xuÊt b¶n tõ nh÷ng lý do cÇn thiÕt nªu trªn.
Tuy nhiªn, Cuèn sæ tay nµy chØ giíi thiÖu c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vµ thñ tôc cña ViÖt
Nam mµ cha xem xÐt ®Õn t×nh h×nh thùc tÕ ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, liªn
quan ®Õn bé hå s¬ xin ®¨ng ký NGO, Cuèn sæ tay ®· kh«ng ®Ò cËp ®Õn thñ tôc xin cÊp
lý lÞch t ph¸p hoÆc chøng nhËn l·nh sù ë NhËt B¶n. Cho ®Õn nay, c¸c tæ chøc ®Òu ph¶i
tù t×m hiÓu th«ng tin ®Ó lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký nªu trªn vµ thùc tÕ viÖc nµy g©y mÊt rÊt
nhiÒu thêi gian cho c¸c tæ chøc.
§Ó kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm nãi trªn, Cuèn sæ tay híng dÉn cho c¸c NGO NhËt B¶n
lÇn nµy ®îc xuÊt b¶n nh lµ mét tµi liÖu bæ trî cho Cuèn sæ tay híng dÉn c¸c NGO
níc ngoµi ®· xuÊt b¶n n¨m 2013.

Néi dung Sæ tay híng dÉn c¸c NGO NhËt B¶n
Cuèn sæ tay nµy ®îc biªn so¹n dùa trªn nh÷ng néi dung cña Cuèn sæ tay híng dÉn
cho c¸c NGO níc ngoµi vµ cã bæ sung thªm mét sè néi dung kh¸c. Néi dung ®îc viÕt
theo tr×nh tù tõ khi b¾t ®Çu Dù ¸n ®Õn khi kÕt thóc Dù ¸n, nghÜa lµ tõ khi mét tæ chøc
NGO NhËt B¶n míi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó b¾t ®Çu
Dù ¸n nh: ®¨ng ký NGO, xin phª duyÖt Dù ¸n ®Õn khi thùc hiÖn c¸c nghÜa vô khi Dù
¸n ®îc b¾t ®Çu nh: b¸o c¸o ®Þnh kú, b¸o c¸o khi kÕt thóc Dù ¸n... §Æc biÖt, Cuèn sæ
tay nhÊn m¹nh ®Õn mét vÊn ®Ò hiÖn nay lµ cã rÊt nhiÒu tæ chøc kh«ng biÕt quy ®Þnh vÒ
nghÜa vô b¸o c¸o ®Þnh kú vµ b¸o c¸o kÕt thóc sau khi Dù ¸n b¾t ®Çu ho¹t ®éng. Chóng
t«i hy väng, c¶ hai c¬ quan thùc hiÖn phÝa NhËt B¶n vµ ViÖt Nam hiÓu râ viÖc b¸o c¸o lµ
cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó cã thÓ triÓn khai thùc hiÖn Dù ¸n mét c¸ch thuËn
lîi.
Mét sè lu ý khi sö dông
Cuèn sæ tay nµy ®îc PACCOM vµ V¨n phßng JICA ViÖt Nam hoµn thµnh dùa trªn
viÖc thu thËp vµ tãm t¾t c¸c th«ng tin ®· tÝch lòy ®îc cho ®Õn th¸ng 9 n¨m 2013 vµ c¸c
th«ng tin ®îc cung cÊp bëi c¸c NGO NhËt B¶n ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
Cuèn sæ tay nµy tËp trung vµo tr×nh bµy nh÷ng néi dung mang tÝnh quy chuÈn. Do ®ã,
néi dung sÏ kh«ng ®Ò cËp nh÷ng trêng hîp ngo¹i lÖ vµ cã thÓ vÉn cßn nh÷ng chi tiÕt
thiÕu sãt. Ngoµi ra, do mçi mét thñ tôc thuéc ph¹m vi quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña c¸c
c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vµ NhËt B¶n, nªn kh«ng thÓ ®Ò cËp hÕt ®îc mäi
vÊn ®Ò nh: cã sù kh¸c nhau trong c¸ch gi¶i thÝch vµ xö lý cña ngêi phô tr¸ch cña c¸c
c¬ quan cã thÈm quyÒn t¹i ®Þa ph¬ng, vÒ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan cÇn ¸p
dông còng nh c¸ch vËn dông cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ë ®Þa ph¬ng.
VÒ nguyªn t¾c, tríc khi tiÕn hµnh bÊt k× thñ tôc nµo, ®Òu cÇn ph¶i x¸c nhËn l¹i víi ngêi
phô tr¸ch ë c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Tríc khi sö dông th«ng tin trong Sæ tay, ngêi sö
dông cÇn trùc tiÕp x¸c minh c¸c th«ng tin ®ã víi ngêi phô tr¸ch ë c¸c c¬ quan, sau khi
n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸c míi tiÕn hµnh thñ tôc liªn quan.
Chóng t«i ®· cè g¾ng biªn so¹n Cuèn sæ tay víi nh÷ng néi dung chÝnh x¸c nhÊt cã thÓ,
tuy nhiªn, viÖc x¸c minh vµ sö dông c¸c th«ng tin trong Cuèn sæ tay thuéc vÒ tr¸ch
nhiÖm vµ sù suy xÐt cña ngêi sö dông. PACCOM vµ JICA hoµn toµn kh«ng chÞu tr¸ch
nhiÖm vÒ bÊt k× vÊn ®Ò g× ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c híng dÉn cña Cuèn sæ
tay ®Ó thùc hiÖn thñ tôc.
§©y lµ Ên phÈm ®Çu tiªn cña Cuèn sæ tay, do ®ã sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ
h¹n chÕ vÒ th«ng tin. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ngêi sö dông
®Ó cã thÓ hoµn thiÖn néi dung trong lÇn xuÊt b¶n sau, dù kiÕn do PACCOM vµ JICA
phèi hîp thùc hiÖn.
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1. Lêi më ®Çu ~ Th«ng tin c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam
1.1 Giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ (NGO) NhËt B¶n t¹i
ViÖt Nam cho tíi nay
Héi H÷u nghÞ NhËt - ViÖt vµ ñy ban NhËt B¶n ñng hé ViÖt Nam ®· tiÕn hµnh nhiÒu ho¹t
®éng nh»m t¨ng cêng quan hÖ gi÷a nh©n d©n hai níc ViÖt Nam vµ NhËt B¶n sau
chiÕn tranh §«ng D¬ng (cho tíi n¨m 1954), vµ ®· ñng hé nh©n d©n ViÖt Nam c¶ vËt
chÊt lÉn tinh thÇn trong thêi gian chiÕn tranh t¹i ViÖt Nam. Trong giai ®o¹n hiÖn nay,
Héi h÷u nghÞ NhËt -ViÖt, Héi h÷u nghÞ ViÖt - NhËt lu«n cïng nhau triÓn khai c¸c ho¹t
®éng giao lu h÷u nghÞ gi÷a hai níc trªn c¸c lÜnh vùc nh: chÝnh trÞ, v¨n hãa, gi¸o
dôc, kinh tÕ, khoa häc kü thuËt, viÖn trî phi chÝnh phñ… gãp phÇn t¨ng cêng sù hiÓu
biÕt gi÷a nh©n d©n hai níc, v× hßa b×nh, ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi.
KÓ tõ sau khi ViÖt Nam vµ NhËt B¶n thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao chÝnh thøc n¨m 1973,
®Æc biÖt kÓ tõ sau khi ViÖt Nam thùc hiÖn c«ng cuéc §æi míi vµo n¨m 1986, quan hÖ
hîp t¸c h÷u nghÞ gi÷a hai níc ngµy cµng ®îc t¨ng cêng vµ më réng trªn nhiÒu lÜnh
vùc kinh tÕ, th¬ng m¹i, du lÞch, ®Çu t, hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA), giao lu
v¨n hãa... C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ (NGO) NhËt B¶n chÝnh thøc ho¹t ®éng t¹i ViÖt
Nam tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990. Tæ chøc phi chÝnh phñ nhËt B¶n ®Çu tiªn ®îc cÊp GiÊy
phÐp V¨n phßng §¹i diÖn t¹i ViÖt Nam lµ tæ chøc “Ph¸p nh©n phi lîi nhuËn ®Æc biÖt
Trung t©m T×nh nguyÖn Quèc tÕ NhËt B¶n (JVC)”.
HiÖn nay, c¸c tæ chøc NGO NhËt B¶n triÓn khai c¸c ho¹t ®éng hç trî cho ViÖt Nam tËp
trung ë c¸c lÜnh vùc hç trî c¶i thiÖn h¹ tÇng x· héi nh: gi¸o dôc, ®µo t¹o nh©n lùc,
ch¨m sãc søc kháe y tÕ, hç trî ngêi khuyÕt tËt, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n,
ph¸t triÓn céng ®ång, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn…
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mét sè tæ chøc NGO NhËt B¶n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hç
trî hiÖu qu¶ trong c¸c lÜnh vùc: ®µo t¹o nghÒ cã c¸c tæ chøc “HiÖp héi §µo t¹o Kü thuËt
H¶i ngo¹i (AOTS), “Gi¸o dôc Nguån nh©n lùc Quèc tÕ (IM Japan)”, “C«ng ®oµn Thñy
thñ NhËt B¶n (JSU)”; trong ph¸t triÓn céng ®ång cã tæ chøc “Cøu trî Ph¸t triÓn Quèc tÕ
(FIDR)”, ”Seed to Table”; trong m«i trêng cã tæ chøc “Trung t©m M«i trêng Toµn
cÇu (GEC)” , “§¹i häc Tokyo (TUAT)”…
Tuy nhiªn, quy m« c¸c ch¬ng tr×nh/dù ¸n (sè lîng nh©n viªn, lÜnh vùc ho¹t ®éng, ®Þa
bµn ho¹t ®éng) do c¸c NGO NhËt B¶n tµi trî, xÐt vÒ gi¸ trÞ so víi c¸c tæ chøc ®Õn tõ khu
vùc B¾c Mü, khu vùc ch©u ¢u th× ë møc ®é khiªm tèn.
C¸c tæ chøc NGO cña NhËt B¶n rÊt cã tiÒm n¨ng, nªn trong t¬ng lai ViÖt Nam mong
muèn sÏ cã nhiÒu c¸c tæ chøc NGO NhËt B¶n h¬n n÷a ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.

1

¡ Ch¬ng tr×nh quèc gia xóc tiÕn vËn ®éngviÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi 2013 - 2017
§Þnh híng chung
ViÖn trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi cÇn phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn
kinh tÕ - x· héi, chiÕn lîc xãa ®ãi - gi¶m nghÌo cña c¶ níc, phï hîp víi quy ho¹ch vµ u
tiªn ph¸t triÓn theo ngµnh vµ cña tõng ®Þa ph¬ng, hç trî cho nh÷ng nç lùc gi¶m nghÌo vµ
ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ChÝnh phñ ViÖt Nam.

§Þnh híng theo lÜnh vùc

N«ng, l©m, ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Y tÕ

Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

§µo t¹o, d¹y nghÒ vµ híng nghiÖp

Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi

M«i trêng

Kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh

Phßng, gi¶m nhÑ thiªn tai vµ cøu trî khÈn cÊp

V¨n hãa, thÓ thao

ngphãbiÕ®ækÝËuø
§Þnh híng theo ®Þa bµn
§Þnh híng theo ®Þa bµn cho viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi u tiªn c¸c tØnh nghÌo, c¸c
tØnh miÒn nói, n¬i cã nhiÒu ®ång bµo d©n téc thiÓu sè sinh sèng. Néi dung u tiªn cô thÓ cÇn
®îc x¸c ®Þnh theo t×nh h×nh thùc tÕ cña mçi ®Þa ph¬ng.
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Khi ®Þnh tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam, c¸c NGO NhËt B¶n ph¶i
Cã c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam:
H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña NGO t¹i ViÖt Nam!

T×m kiÕm vµ quyÕt ®Þnh c¬ quan ®èi t¸c:
H·y t×m hiÓu vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖt Nam tríc khi t×m kiÕm c¬ quan ®èi t¸c!

BiÕt râ vÒ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt tríc khi b¾t ®Çu c¸c ho¹t ®éng viÖn trî:
BÊt k× NGO níc ngoµi nµo tríc khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng
®Òu ph¶i lµm c¸c lo¹i thñ tôc cÇn thiÕt

Sau khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng, cÇn ph¶i t×m hiÓu nh÷ng viÖc mµ NGO níc ngoµi
kh«ng ®îc lµm:
CÇn hiÓu râ cã nh÷ng viÖc mµ ë NhËt B¶n th× cã thÓ lµm ®îc
nhng ë ViÖt Nam th× kh«ng!

T×m hiÓu vÒ ph¸p luËt ViÖt Nam mµ c¸c NGO níc ngoµi ho¹t ®éng
t¹i ViÖt Nam cÇn biÕt:
NghÞ ®Þnh 12/2012/N§-CP vµ Th«ng t 5/2012/TT-BNG
NghÞ ®Þnh 93/2009/N§-CP vµ Th«ng t 7/2010/TT-BKH

T×m hiÓu vÒ c¸c c¬ quan liªn quan cña ViÖt Nam mµ
c¸c NGO níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cÇn biÕt:
Bé Ngo¹i giao - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - COMINGO - VUFO - PACCOM
Trung t©m d÷ liÖu phi chÝnh phñ

CÇn n¾m râ mét sè ®iÓm lu ý ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng viÖn trî mét c¸ch
thuËn lîi h¬n!
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1.2 C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam
Lu ý: X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña NGO NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam
l NGO NhËt B¶n lµ NGO níc ngoµi
l CÇn cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng viÖn trî nh mét tæ chøc NGO
níc ngoµi

1)

NGO NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam lµ NGO níc ngoµi
ë ViÖt Nam, nh÷ng NGO ®îc thµnh lËp ë níc ngoµi, vµo ViÖt Nam thùc hiÖn
c¸c ho¹t ®éng víi môc tiªu ph¸t triÓn vµ nh©n ®¹o th× ®Òu gäi lµ tæ chøc NGO níc
ngoµi hay tæ chøc NGO quèc tÕ. Cã kho¶ng gÇn 900 tæ chøc NGO ®Õn tõ c¸c níc
trªn thÕ giíi hiÖn ®ang triÓn khai c¸c ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam, vµ NGO
NhËt B¶n còng ®îc coi lµ tæ chøc NGO níc ngoµi.
C¸c v¨n b¶n ®îc ¸p dông ®èi víi NGO níc ngoµi gåm cã: NghÞ ®Þnh sè
12/2012/N§-CP vµ híng dÉn cña NghÞ ®Þnh nµy lµ Th«ng t sè 05/2012/TTBNG, NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP vµ híng dÉn cña NghÞ ®Þnh nµy lµ Th«ng t
sè 07/2010/TT-BKH. Ngoµi ra c¸c NGO níc ngoµi cã nghÜa vô tu©n thñ c¸c v¨n
b¶n ph¸p luËt liªn quan kh¸c cña ViÖt Nam. Kh¸i niÖm vÒ NGO níc ngoµi t¹i
ViÖt Nam ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP.

2) ChØ c¸c tæ chøc NhËt B¶n cã t c¸ch ph¸p nh©n míi ®îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam

Cã
§· ®¨ng ký ho¹t ®éng
t¹i NhËt B¶n
vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n
Kh«ng
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T×m c¬ quan ®èi t¸c vµ tiÕn
hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®èi
víi NGO níc ngoµi t¹i ViÖt
Nam

Tríc hÕt h·y ®¨ng ký ph¸p
nh©n t¹i NhËt B¶n ®Ó cã t
c¸ch ph¸p nh©n. NÕu kh«ng
cã t c¸ch ph¸p nh©n th×
kh«ng thÓ ho¹t ®éng víi t
c¸ch lµ NGO níc ngoµi t¹i
ViÖt Nam

C¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c trêng ®¹i häc mµ cã thÓ chøng minh m×nh trùc thuéc tæ
chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n hoÆc lµ ®¬n vÞ cã t c¸ch ph¸p nh©n, th× cã thÓ tiÕn hµnh
ho¹t ®éng hç trî nh©n ®¹o víi t c¸ch lµ NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
C¨n cø vµo Kho¶n 2 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh12/2012/N§-CP, th× NGO níc ngoµi
cã nghÜa vô ph¶i tr×nh giÊy chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n khi lµm thñ tôc ®¨ng ký.

■ T¹i sao ph¶i cÇn giÊy tê chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n?
VÒ c¬ b¶n th× cã sù kh¸c nhau vÒ qui ®Þnh thµnh lËp tæ chøc x· héi gi÷a
NhËt B¶n vµ ViÖt Nam. ë ViÖt Nam, khi thµnh lËp c¸c tæ chøc x· héi
th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i nhËn ®îc sù cho phÐp cña c¸c c¬ quan
cã thÈm quyÒn. C¸c tæ chøc ho¹t ®éng kh«ng phÐp bÞ coi lµ “vi ph¹m
ph¸p luËt” kh«ng tu©n thñ ph¸p luËt cña Nhµ níc. Do ®ã, ®Ó ho¹t
®éng ®îc t¹i ViÖt Nam th× c¸c NGO níc ngoµi cÇn ph¶i cã t c¸ch
ph¸p nh©n, vµ ph¶i nép giÊy chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n khi tiÕn
hµnh lµm thñ tôc.

1.3 T×m kiÕm c¬ quan ®èi t¸c
Lu ý: KiÕn thøc c¬ b¶n tríc khi t×m kiÕm c¬ quan ®èi t¸c
l §èi tîng nµo cã thÓ thµnh c¬ quan ®èi t¸c cña c¸c NGO níc ngoµi? Nh÷ng c¬ quan/
tæ chøc cã thÓ trë thµnh ®èi t¸c ®îc qui ®Þnh râ trong luËt ph¸p ViÖt Nam
l ViÖt Nam lu«n mong muèn c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hç trî
®Ó t¨ng cêng n¨ng lùc cña c¸c c¬ quan ®èi t¸c

1)

§èi tîng nµo cã thÓ trë thµnh ®èi t¸c cña tæ chøc NGO NhËt B¶n ?
(Kho¶n 4, §iÒu 1, Ch¬ng I, NghÞ ®Þnh 93/2009/N§-CP)
C¸c ®èi tîng ®îc tiÕp nhËn viÖn trî lµ c¸c tæ chøc thµnh lËp theo ph¸p luËt ViÖt
Nam; cã chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu vµ néi dung cña
c¸c kho¶n viÖn trî PCPNN tiÕp nhËn (sau ®©y ®îc gäi lµ Bªn tiÕp nhËn) gåm:
a) C¸c c¬ quan cña §¶ng, Quèc héi, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao, ñy ban
nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.
b)

C¸c tæ chøc thuéc c¸c c¬ quan Trung ¬ng cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam,
Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ
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Minh, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp Phô
n÷ ViÖt Nam, Héi LuËt gia ViÖt Nam.
c)

C¸c tæ chøc thuéc c¸c héi hoÆc Liªn hiÖp héi ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh cña
Thñ tíng ChÝnh phñ (Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam, Liªn hiÖp c¸c héi
khoa häc vµ kü thuËt ViÖt Nam, Liªn hiÖp c¸c héi v¨n hãa nghÖ thuËt ViÖt Nam,
Liªn minh hîp t¸c x· ViÖt Nam, Phßng Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam).

d)

C¸c tæ chøc, bao gåm:
- C¸c héi, hiÖp héi ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 88/2003/N§CP ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý Héi
(nay lµ NghÞ ®Þnh 45/2010/N§-CP);
- C¸c tæ chøc ViÖt Nam ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong c¸c lÜnh vùc khoa
häc tù nhiªn, khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n, khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®îc
thµnh lËp theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 81/2002/N§-CP ngµy 17 th¸ng 10 n¨m
2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Khoa häc vµ
C«ng nghÖ;
- C¸c tæ chøc ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè
53/2006/N§-CP ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn
khÝch ph¸t triÓn c¸c c¬ së cung øng dÞch vô ngoµi c«ng lËp;
- C¸c c¬ së b¶o trî x· héi do tæ chøc trong níc thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh sè 68/2008/N§-CP ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÒu
kiÖn, thñ tôc thµnh lËp, tæ chøc, ho¹t ®éng vµ gi¶i thÓ c¬ së b¶o trî x· héi;
- C¸c tæ chøc ®îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 77/2008/N§-CP ngµy 16 th¸ng 7
n¨m 2008 cña ChÝnh phñ vÒ t vÊn ph¸p luËt;
- C¸c tæ chøc ®îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 148/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 9
n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng cña quü x· héi, quü tõ thiÖn (nay lµ
NghÞ ®Þnh 30/2012/N§-CP);
- C¸c tæ chøc phi lîi nhuËn kh¸c.

®)

C¸c tæ chøc kinh tÕ (bao gåm c¶ c¸c doanh nghiÖp t nh©n) s¶n xuÊt vµ cung øng
s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 31/2005/N§-CP, ngµy
11 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô
c«ng Ých (chØ ®îc tiÕp nhËn kho¶n viÖn trî PCPNN cã môc tiªu, néi dung phï
hîp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých mµ tæ chøc s¶n xuÊt, cung øng).
§èi víi c¸c tæ chøc kh¸c, viÖc tiÕp nhËn viÖn trî sÏ ®îc tr×nh Thñ tíng ChÝnh
phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
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2) Vai trß cña ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam vµ t¨ng cêng n¨ng lùc víi sù hç trî cña c¸c
NGO níc ngoµi
Tríc khi tæ chøc NGO níc ngoµi dù kiÕn triÓn khai ch¬ng tr×nh/dù ¸n víi môc
tiªu ph¸t triÓn vµ nh©n ®¹o t¹i ViÖt Nam, th× viÖc ®Çu tiªn mµ tæ chøc ®ã ph¶i lµm
lµ lùa chän ®¬n vÞ ®èi t¸c phï hîp cña phÝa ViÖt Nam. ViÖt Nam lu«n mong muèn
t¨ng cêng n¨ng lùc cho c¸c ®¬n vÞ ®èi t¸c ViÖt Nam th«ng qua thùc hiÖn ch¬ng
tr×nh/ dù ¸n ®ã. Theo qui ®Þnh, khi triÓn khai c¸c ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam,
tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn ph¶i th«ng qua/hoÆc cïng thùc hiÖn víi ®¬n vÞ ®èi
t¸c ViÖt Nam nh»m híng tíi c¸c ®èi tîng hëng lîi (ngêi ViÖt Nam) cña c¸c
ho¹t ®éng viÖn trî nµy ë cÊp c¬ së. C¸c tæ chøc NGO níc ngoµi kh«ng ®îc phÐp
tiÕn hµnh ho¹t ®éng víi môc tiªu ph¸t triÓn vµ nh©n ®¹o trùc tiÕp hoÆc ®¬n lÎ cho
c¸c c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam. H¬n n÷a, ®Ó cã thÓ ho¹t ®éng ®îc t¹i ViÖt Nam, c¸c
tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®èi víi c¸c c¬
quan cã thÈm quyÓn theo quy ®Þnh cña ViÖt Nam. C¸c c¬ quan ®èi t¸c phÝa ViÖt
Nam sÏ ®îc t¨ng cêng n¨ng lùc khi cïng triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng
viÖn trî víi c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi. Do
vËy, viÖc lùa chän c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam
phï hîp, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn tèt c¸c thñ tôc
lµ rÊt cÇn thiÕt cho c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi
vµ cã t¸c ®éng lín ®èi víi c¸c ho¹t ®éng sau
nµy cña tæ chøc. Tæ chøc NGO níc ngoµi cã
thÓ tù chän c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam nhng
trong trêng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc tæ chøc
phï hîp th× cã thÓ ®Ò nghÞ PACCOM giíi thiÖu.
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■

ThiÕt lËp mèi quan hÖ víi ®¬n vÞ ®èi t¸c rÊt quan träng!

H·y gi÷ mèi th«ng tin liªn hÖ
Khi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n t¹i ViÖt Nam, c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam kh«ng chØ
lµ ®èi t¸c cïng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng viÖn trî mµ cßn cã vai trß quan träng trong
hç trî thñ tôc cÇn thiÕt cho nh©n viªn cña tæ chøc NGO NhËt B¶n. §Æc biÖt, trong
trêng hîp tæ chøc NGO NhËt B¶n kh«ng cã nh©n viªn ngêi ViÖt Nam th× c¸n bé
cña c¬ quan ®èi t¸c cã thÓ hç trî gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh. §Ó triÓn khai c¸c
ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam mét c¸ch thuËn lîi, tæ chøc NGO NhËt B¶n nªn thêng
xuyªn liªn hÖ víi c¸n bé ®èi t¸c, ngêi rÊt am hiÓu vÒ ph¸p luËt còng nh c¸c th«ng
tin liªn quan ®Ó cã ®îc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt.
ChÝnh c¸c tæ chøc NGO ph¶i cã tr¸ch nhiÖm liªn hÖ
trùc tiÕp víi c¸n bé ngêi ViÖt Nam cña c¬ quan ®èi
t¸c. ViÖc chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸n bé cña c¬ quan ®èi
t¸c víi nh©n viªn ngêi NhËt hay ngêi ViÖt Nam cña
tæ chøc NGO lµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c NGO. Trong
triÓn khai ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam, t¹o lËp mèi
quan hÖ víi c¬ quan ®èi t¸c lµ v« cïng quan träng.

1.4 C¸c thñ tôc cÇn thiÕt tríc khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng viÖn trî

Lu ý : Tríc khi triÓn khai ho¹t ®éng, cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc
cÇn thiÕt!
● Thñ tôc ®¨ng ký ®èi víi tæ chøc NGO níc ngoµi
● Thñ tôc xin phª duyÖt c¸c kho¶n viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi

1) Thñ tôc ®¨ng ký ®èi víi tæ chøc NGO níc ngoµi
Theo NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP, ®Ó ®îc tiÕn hµnh
c¸c ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, NGO níc ngoµi sÏ ph¶i lµm
thñ tôc ®¨ng ký ®èi víi Bé Ngo¹i giao th«ng qua
COMINGO/PACCOM díi c¸c h×nh thøc: GiÊy §¨ng
ký ho¹t ®éng, GiÊy §¨ng ký lËp V¨n phßng dù ¸n, GiÊy
§¨ng ký lËp V¨n phßng ®¹i diÖn.
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C¸c tæ chøc NGO níc ngoµi muèn triÓn khai ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam th× ph¶i lµm
thñ tôc ®¨ng ký vµ viÖc cÊp GiÊy ®¨ng ký cã nghÜa lµ tæ chøc ®ã chÝnh thøc ®îc
phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.
Sau khi nhËn ®îc GiÊy ®¨ng ký, tæ chøc NGO níc ngoµi cßn ph¶i cã nghÜa vô
hîp t¸c víi c¬ quan ®èi t¸c tiÕn hµnh lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c theo ®óng quy
®Þnh cña ViÖt Nam díi sù híng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.
2) Thñ tôc phª duyÖt c¸c kho¶n viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi
Theo NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP, tríc khi c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi triÓn
khai c¸c ho¹t ®éng víi môc tiªu ph¸t triÓn vµ nh©n ®¹o t¹i ViÖt Nam, th× c¸c dù ¸n,
kho¶n viÖn trî phi chÝnh phñ nµy ph¶i ®îc c¸c bé ngµnh liªn quan vµ ñy ban nh©n
d©n c¸c tØnh/thµnh phè phª duyÖt.
Sau khi ®îc phª duyÖt, quyÕt ®Þnh phª duyÖt sÏ ®îc göi ®Õn c¬ quan ®èi t¸c ViÖt
Nam nªn tæ chøc NGO níc ngoµi ph¶i thêng xuyªn trao ®æi th«ng tin víi c¬
quan ®èi t¸c ViÖt Nam. Khi cha nhËn ®îc quyÕt ®Þnh phª duyÖt th× ch¬ng
tr×nh/dù ¸n ®ã cha ®îc phÐp b¾t ®Çu triÓn khai t¹i ViÖt Nam.
※) Lu ý: mét sè dù ¸n/kho¶n viÖn trî do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.

9

3) C¸c h×nh thøc hîp t¸c cña tæ chøc NGO níc ngoµi
① Tæ chøc NGO NhËt B¶n triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cïng víi c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam
NGO
níc ngoµi

C¬ quan
®èi t¸c ViÖt Nam

Tæ chøc NGO NhËt B¶n hç trî kinh phÝ vµ cïng
thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/ dù ¸n víi c¬ quan ®èi
t¸c ViÖt Nam.
Trong trêng hîp nµy, tæ chøc NGO NhËt B¶n
ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam víi t
c¸ch lµ NGO níc ngoµi.
H¬n n÷a, tæ chøc NGO NhËt B¶n ®· ®¨ng ký
ph¶i cã nghÜa vô nép c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng tµi
trî còng nh tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn
thiÕt kh¸c.

Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n

② Tæ chøc NGO NhËt B¶n hç trî kinh phÝ cho c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam
Tæ chøc NGO NhËt b¶n hç trî kinh phÝ cho c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam vµ c¬ quan
®èi t¸c ViÖt Nam sÏ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh/ dù ¸n.
Trong trêng hîp nµy, tæ chøc NGO NhËt B¶n
ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam víi t
c¸ch lµ NGO níc ngoµi.
H¬n n÷a, tæ chøc NGO NhËt B¶n ®· ®¨ng ký
ph¶i cã nghÜa vô nép c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng
tµi trî còng nh tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc
cÇn thiÕt kh¸c.

NGO
níc ngoµi

C¬ quan
®èi t¸c ViÖt Nam

Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n
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③ Tæ chøc NGO quèc tÕ cña NhËt B¶n triÓn khai
c¸c ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam
(VÝ dô: Tæ chøc NGO quèc tÕ ABC vµ NGO NhËt
B¶n ABC)
Tæ chøc NGO quèc tÕ NhËt B¶n hç trî kinh phÝ vµ
cïng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/ dù ¸n víi c¬ quan
®èi t¸c ViÖt Nam.

M¹ng líi NGO quèc tÕ
NGO quèc tÕ
International

NGO quèc tÕ
Japan

Trong trêng hîp nµy, tæ chøc NGO quèc tÕ ph¶i
lµm thñ tôc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam víi t c¸ch lµ
NGO níc ngoµi.

C¬ quan ®èi t¸c
ViÖt Nam

Tæ chøc NGO quèc tÕ NhËt B¶n sÏ ®îc coi lµ mét
bé phËn cña tæ chøc NGO quèc tÕ nµy.
V× vËy, tæ chøc NGO quèc tÕ, ®· ®îc ®¨ng ký lµ
Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n
NGO níc ngoµi, sÏ thay mÆt cho tæ chøc NGO
quèc tÕ NhËt B¶n nép c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng tµi trî
còng nh tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c.
④ Tæ chøc NGO thµnh viªn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam
Quan hÖ ñy th¸c
Tæ chøc NGO mÑ

Tæ chøc
NGO thµnh viªn

C¬ quan ®èi t¸c
ViÖt Nam

Tæ chøc NGO thµnh viªn hç trî kinh phÝ vµ
cïng thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/ dù ¸n víi c¬
quan ®èi t¸c ViÖt Nam.
Trong trêng hîp nµy, tæ chøc NGO mÑ ph¶i
lµm thñ tôc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam víi t c¸ch
lµ NGO níc ngoµi.
V× vËy, tæ chøc NGO mÑ, ®· ®îc ®¨ng ký lµ
NGO níc ngoµi, sÏ thay mÆt cho tæ chøc
NGO thµnh viªn NhËt B¶n nép c¸c b¸o c¸o
ho¹t ®éng tµi trî còng nh tiÕn hµnh thùc
hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c.

Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n
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⑤ NhiÒu tæ chøc NGO cïng thùc hiÖn mét ch¬ng tr×nh/dù ¸n
NGO níc ngoµi 1
☆ §øng ®Çu
NGO níc
ngoµi 2

NGO níc
ngoµi 3

C¬ quan ®èi t¸c
ViÖt Nam

Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n

C¸c tæ chøc NGO níc ngoµi, tïy vµo vai trß ®îc ®¶m nhiÖm, sÏ hîp t¸c víi
c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n.
Cïng tiÕn hµnh mét ch¬ng tr×nh/dù ¸n, tÊt c¶ c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi nµy
ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam vµ b¸o c¸o ho¹t ®éng cña tæ chøc.
Mét tæ chøc NGO níc ngoµi sÏ ®¹i diÖn cho c¸c NGO níc ngoµi trong nhãm
®Ó nép c¸c b¸o c¸o vÒ ch¬ng tr×nh / dù ¸n nµy còng nh tiÕn hµnh thùc hiÖn c¸c
thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c.
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Quan hÖ cña NGO
vµ nhµ tµi trî
DN
níc ngoµi

NGO
níc ngoµi

Quy tr×nh
gièng víi ①

C¬ quan ®èi t¸c
ViÖt Nam

Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n

■ Khi doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng viÖn trî nh©n ®¹o th× thÕ nµo?
Trêng hîp doanh nghiÖp cã ý ®Þnh ho¹t ®éng viÖn trî nh©n ®¹o b»ng nguån kinh phÝ lÊy
tõ mét phÇn ng©n s¸ch dµnh cho c¸c ho¹t ®éng x· héi cña doanh nghiÖp, th× c¸c doanh
nghiÖp nµy kh«ng thÓ ®¨ng ký víi t c¸ch lµ tæ chøc NGO níc ngoµi.
Cã 2 ph¬ng thøc khi c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh viÖn trî nh©n ®¹o b»ng ng©n s¸ch
lÊy tõ lîi nhuËn thu ®îc b»ng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam nh sau:
l LËp NGO míi ®Ó trë thµnh nhµ tµi trî vµ chñ thÓ ®iÒu phèi
l Trë thµnh nhµ tµi trî cho tæ chøc NGO hiÖn ®ang ho¹t ®éng
Quan hÖ cña tæ chøc NGO níc ngoµi víi doanh nghiÖp níc ngoµi tríc hÕt lµ mèi
quan hÖ gi÷a NGO vµ nhµ tµi trî, tiÕp theo ®ã, c¸c thñ tôc mµ tæ chøc NGO cÇn tiÕn
hµnh sÏ t¬ng tù nh trêng hîp 1.
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1.5 Nh÷ng c«ng viÖc mµ tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn lµm sau khi b¾t ®Çu
ho¹t ®éng
Lu ý: Cã nh÷ng c«ng viÖc cã thÓ lµm ®îc ë NhËt nhng kh«ng thÓ
lµm ®îc ë ViÖt Nam
● Phi lîi nhuËn. NÕu cã lîi nhuËn th× ®ã lµ “Kinh doanh”
● §Õn nay, tæ chøc NGO níc ngoµi kh«ng ®îc g©y quü tõ ngêi ViÖt Nam
hoÆc doanh nghiÖp ViÖt Nam

1)

Phi lîi nhuËn. NÕu cã lîi nhuËn th× ®ã lµ “Kinh doanh”
Theo ®Þnh nghÜa cña ViÖt Nam, ho¹t ®éng ph¸t sinh lîi
nhuËn ®îc hiÓu lµ “lîi nhuËn”.

NG

T¹i ViÖt Nam, viÖc tæ chøc NGO níc ngoµi triÓn
khai c¸c ho¹t ®éng sinh lêi, hay lµ cã l·i ®Òu kh«ng
®îc chÊp thuËn. Kho¶n 2, ®iÒu 4, NghÞ ®Þnh
12/2012/N§-CP quy ®Þnh c¸c tæ chøc NGO níc
ngoµi kh«ng ®îc tæ chøc, thùc hiÖn, tham gia c¸c
ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn, kh«ng phôc
vô môc ®Ých nh©n ®¹o, ph¸t triÓn.
VÝ dô, khi nhµ tµi trî ®em b¸n s¶n phÈm thñ c«ng mü nghÖ ®· chÕ t¸c, hay nhµ tµi
trî võa kinh doanh cµ phª trong khi võa ®µo t¹o thùc hµnh, hay lµ qu¶n lý tiÒn d
tõ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ b»ng tµi kho¶n cña tæ chøc NGO níc ngoµi, th× viÖc g©y
quü tõ nh÷ng kho¶n thu cã liªn qua ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh t¬ng tù nh vËy
cña tæ chøc NGO níc ngoµi lµ kh«ng ®îc phÐp thùc hiÖn.
Trong nh÷ng ho¹t ®éng tµi trî t¹o thu nhËp nh vËy th× tæ chøc phÝa ViÖt Nam sÏ
ph¶i lµ chñ thÓ thùc hiÖn, vµ kho¶n thu ®ã cÇn ph¶i ®îc göi vµo tµi kho¶n cña tæ
chøc ViÖt Nam.
§Þnh nghÜa “Phi lîi nhuËn” cña NhËt B¶n, lµ kho¶n thu ®îc trÝch ra b»ng c¸ch trõ
®i chi phÝ tõ doanh thu mµ kh«ng thÓ ph©n chia cho ngêi ®ãng gãp, thµnh viªn,
nh©n viªn. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, phÇn lîi nhuËn thÆng d sÏ ®îc sö dông vµo
c«ng t¸c n©ng cao lîi Ých c«ng céng cña NGO cho n¨m tiÕp theo trë ®i nÕu
NGO/NPO t¨ng lîi nhuËn nhê vµo kinh doanh.
Do vËy, t¹i NhËt B¶n nhiÒu tæ chøc phi lîi nhuËn ®ang sö dông nguån thu kinh doanh
víi t c¸ch lµ viÖn trî ®éc lËp, vµ lµm nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng viÖn trî.
Tuy nhiªn, cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay th× kh¸i niÖm nµy ë ViÖt nam cÇn ®îc
híng dÉn cô thÓ h¬n.
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2)

Tæ chøc NGO níc ngoµi kh«ng ®îc g©y quü tõ ngêi ViÖt vµ doanh nghiÖp
ViÖt Nam

STOP

Tæ chøc NGO níc ngoµi cã thÓ ho¹t ®«ng t¹i ViÖt
Nam trong ph¹m vi ho¹t ®éng viÖn trî nh©n ®¹o,
nhng kh«ng ®îc g©y quü cho c¸c ho¹t ®éng viÖn
trî nh©n ®¹o.
Kinh phÝ ho¹t ®éng cña tæ chøc NGO níc ngoµi
(tiÒn viÖn trî) kh«ng ph¶i lµ nguån kinh phÝ cã ®îc
tõ tµi s¶n cña ngêi ViÖt Nam trong níc, mµ ph¶i lµ
kinh phÝ tõ níc ngoµi, hoÆc lµ cã ®îc tõ c¸c doanh
nghiÖp níc ngoµi vµ ngêi níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

1.6 Mét sè luËt liªn quan cña ViÖt Nam mµ tæ chøc NGO níc ngoµi t¹i
ViÖt Nam cÇn biÕt tríc
Lu ý: CÇn hiÓu biÕt vÒ NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP vµ Th«ng t sè 5/2012
/TT-BNG
● Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt nµo liªn quan ®Õn NGO níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i
ViÖt Nam?
● Thñ tôc vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n lý cña c¸c NGO níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt
Nam lµ g×?
● NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam lµ g×?

Lu ý: CÇn hiÓu biÕt vÒ NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP vµ Th«ng t sè 7/2010
/TT-BKH
● Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan ®Çu mèi qu¶n lý c¸c kho¶n viÖn trî NGO
níc ngoµi
● Dù ¸n ph¶i ®îc phª duyÖt tríc khi triÓn khai
● Tæ chøc/ c¬ quan nµo cña ViÖt Nam cã thÓ trë thµnh ®¬n vÞ ®èi t¸c?

1) NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP ngµy 01/3/2012 vµ Th«ng t sè 05/2012/TT-BNG

■ NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP
NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP ngµy 01/3/2012 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký vµ qu¶n
lý c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi (NGO níc ngoµi) t¹i
ViÖt Nam
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■ Th«ng t sè 05/2012/TT-BNG
Th«ng t sè 5/2012/TT-BNG cña Bé Ngo¹i giao ngµy 12/11/2012 híng dÉn thùc
hiÖn NghÞ ®inh sè 12/2012/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 01/3/2012 vÒ ®¨ng ký vµ
qu¶n lý vÒ c¸c ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ t¹i ViÖt Nam

NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP lµ v¨n b¶n vÒ c¸c qui ®Þnh mµ NGO níc ngoµi ho¹t
®éng t¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i chÊp hµnh. NghÞ ®Þnh nµy qui ®Þnh cô thÓ vÒ c¸c thñ
tôc ph¶i thùc hiÖn, quyÒn lîi, nghÜa vô cña NGO níc ngoµi, tr¸ch nhiÖm cña c¸c
c¬ quan qu¶n lý cña ViÖt Nam. Th«ng t 5/2012/TT-BNG híng dÉn qui ®Þnh thi
hµnh nghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP.
2)

NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP vµ Th«ng t sè 7/2010/TT-BKH
■ NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP
NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 22/10/2009 vÒ ban hµnh quy
chÕ qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi

■ Th«ng t sè 7/2010/TT-BKH
Th«ng t sè 7/2010/TT-BKH cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ngµy 30/3/2010 híng
dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 22/10/2009 vÒ ban
hµnh quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi

NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP quy ®Þnh viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n viÖn trî phi chÝnh
phñ níc ngoµi do NGO níc ngoµi vµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cña níc ngoµi tµi trî.
NghÞ ®Þnh nªu râ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan ®Çu mèi qu¶n lý c¸c kho¶n
viÖn trî, quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý, lÜnh vùc u tiªn sö dông viÖn trî vµ thñ
tôc phª duyÖt dù ¸n. §ång thêi, còng quy ®Þnh ®èi tîng ®îc tiÕp nhËn viÖn trî,
tøc lµ nh÷ng tæ chøc cã thÓ lµ c¬ quan ®èi t¸c. Th«ng t sè 07/2010/TT-BKH
híng dÉn chi tiÕt NghÞ ®Þnh sè 93/2009/N§-CP.
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1.7 Mét sè c¬ quan bé ngµnh liªn quan mµ tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn biÕt
Lu ý: C¸c c¬ quan/bé ngµnh Trung ¬ng liªn quan mµ NGO níc ngoµi cÇn biÕt
● Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
● Bé Ngo¹i giao
●
●
●
●

COMINGO (ñy ban c«ng t¸c vÒ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi)
VUFO (Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam）
PACCOM (Ban ®iÒu phèi viÖn trî nh©n d©n）
Trung t©m d÷ liÖu phi chÝnh phñ

1)

Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t
Lµ c¬ quan ®Çu mèi qu¶n lý c¸c nguån viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi; chñ
tr× thÈm ®Þnh vµ tæng hîp ý kiÕn cña c¸c c¬ quan liªn quan vÒ c¸c ch¬ng
tr×nh/dù ¸n viÖn trî phi chÝnh phñ níc ngoµi thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña
Thñ tíng ChÝnh phñ; ®ång thêi chñ tr× so¹n th¶o, tr×nh ban hµnh hoÆc ban
hµnh c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt vÒ viÖc sö dông vµ qu¶n lý viÖn trî phi
chÝnh phñ níc ngoµi.

2)

Bé Ngo¹i giao
Lµ c¬ quan ®Çu mèi qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc
ngoµi; xem xÐt phª duyÖt hå s¬ do COMINGO (PACCOM) göi ®Ò nghÞ cÊp, gia
h¹n, söa ®æi, bæ sung, thu håi GiÊy ®¨ng ký cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc
ngoµi.

3)

ñy ban c«ng t¸c vÒ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi (COMINGO)
COMINGO lµ tæ chøc ®îc ChÝnh phñ giao nhiÖm vô ®Ó hç trî NGO níc
ngoµi ho¹t ®éng thuËn lîi, cã tr¸ch nhiÖm gióp Thñ tíng ChÝnh phñ chØ ®¹o,
gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ níc ngoµi t¹i
ViÖt Nam, thanh tra, kiÓm tra, xö lý khiÕu n¹i tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng
cña c¸c NGO níc ngoµi.

4)

Liªn hiÖp c¸c tæ chøc h÷u nghÞ ViÖt Nam (VUFO)
VUFO lµ tæ chøc chuyªn tr¸ch vÒ ®èi ngo¹i nh©n d©n cña
ViÖt Nam, lµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc t¨ng cêng vµ x©y dùng
quan hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n
d©n c¸c níc trªn thÕ giíi. Cïng víi Ban §èi ngo¹i Trung
¬ng §¶ng vµ Bé Ngo¹i giao, VUFO lµ mét trong ba trô cét
®èi ngo¹i cña ViÖt Nam, lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ x· héi
còng lµ thµnh viªn cña ñy ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam.
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VUFO bao gåm c¸c tæ chøc liªn hiÖp héi h÷u nghÞ ë ®Þa ph¬ng vµ héi h÷u nghÞ ®a
ph¬ng vµ song ph¬ng nh Héi H÷u nghÞ ViÖt Nam-NhËt B¶n. VUFO cã trô së
t¹i Hµ Néi ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n
d©n c¸c níc trªn thÕ giíi.
VUFO lµ c¬ quan thêng trùc cña COMINGO.
NhiÖm vô cña VUFO:
(1) VUFO thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña m×nh vµ híng dÉn ho¹t ®éng cho c¸c tæ
chøc thµnh viªn.
- Cñng cè vµ t¨ng cêng mèi quan hÖ ®oµn kÕt h÷u nghÞ; hç trî vµ thóc ®Èy quan
hÖ hîp t¸c h÷u nghÞ - giao lu gi÷a nh©n d©n ViÖt Nam vµ nh©n d©n trªn thÕ giíi
trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, v¨n hãa, th¬ng m¹i vµ khoa häc kü thuËt.
- Tranh thñ sù ®ång t×nh ñng hé réng r·i cña nh©n d©n thÕ giíi ®èi víi sù nghiÖp
x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc cña nh©n d©n ViÖt Nam.
- Gãp phÇn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chung cña thÕ giíi v× hßa b×nh, ®éc lËp, d©n
chñ, ph¸t triÓn x· héi v× sù nghiÖp chÝnh nghÜa cña nh©n d©n c¸c níc
(2) Lµ ®Çu mèi quan hÖ, phèi hîp vËn ®éng, ®iÒu phèi viÖn trî cña c¸c tæ chøc hoµ
b×nh, ®oµn kÕt, h÷u nghÞ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ c¸c nh©n níc ngoµi nh»m
gãp phÇn vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ cøu trî nh©n ®¹o.
(3) Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, ho¹t ®éng cña
c¸c tæ chøc h÷u nghÞ v× hßa b×nh, ®oµn kÕt cña nh©n d©n thÕ giíi; lµm nÒn t¶ng thùc
thi c¸c nhiÖm vô cña m×nh vµ ®a ra c¸c kiÕn nghÞ cho nhµ níc vµ c¸c tæ chøc liªn
quan.

■ Th«ng tin tham kh¶o
http://www.vietpeace.org.vn/
■ Trô së cña VUFO
105 Qu¸n Th¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi
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5) Ban §iÒu phèi viÖn trî nh©n d©n (PACCOM)
PACCOM trùc thuéc VUFO lµ bé phËn chøc n¨ng chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c NGO
cña VUFO vµ còng lµ bé phËn trùc tiÕp xö lý c«ng t¸c NGO níc ngoµi.
PACCOM cã m¹ng líi ho¹t ®éng víi sù hîp t¸c chÆt chÏ cña c¸c c¬ quan ®Çu
mèi vÒ c«ng t¸c phi chÝnh phñ níc ngoµi ë Trung ¬ng vµ tÊt c¶ 63 tØnh / thµnh
phè trùc thuéc Trung ¬ng.
PACCOM cã 1 Trëng ban, c¸c Phã Trëng ban, phßng Hµnh chÝnh, phßng B¾c
Mü, phßng ch©u ¢u vµ phßng Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. Phßng Ch©u ¸-Th¸i B×nh
D¬ng phô tr¸ch c¸c NGO NhËt B¶n.
NhiÖm vô cña PACCOM:
(1) T¨ng cêng quan hÖ ®èi t¸c gi÷a c¸c NGO níc ngoµi vµ c¸c ®Þa ph¬ng tæ chøc
cña ViÖt Nam.
(2) T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña NGO níc ngoµi vµ hç trî cho c¸c ®èi
t¸c ®Þa ph¬ng trong quan hÖ víi NGO níc ngoµi.
(3) Chia sÎ th«ng tin vÒ nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng víi c¸c NGO níc ngoµi.
(4) §Ò xuÊt víi ChÝnh phñ c¸c chÝnh s¸ch phï hîp cho ho¹t ®éng cña NGO níc
ngoµi t¹iViÖt Nam.

( 1)
(2)
( 3)
(4)
( 5)
( 6)

Ho¹t ®éng chÝnh cña PACCOM:
Xö lý c«ng t¸c liªn quan ®Õn GiÊy ®¨ng ký cña NGO níc ngoµi.
Lµm cÇu nèi gi÷a c¸c ®èi t¸c trong níc víi NGO níc ngoµi.
T¹o ®iÒu kiÖn vµ híng dÉn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cho ho¹t ®éng cña NGO níc
ngoµi.
Hç trî cÊp visa vµ ®i kh¶o s¸t ®Þa ph¬ng.
Chia sÎ th«ng tin ®èi víi NGO níc ngoµi.
Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh/dù ¸n cña NGO níc ngoµi.
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■ Trô së cña PACCOM
105 Qu¸n Th¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi
Tel: +(84) 43 843 6936
FAX: +(84) 43 845 2007
(Phßng Ch©u ¸-TBD/Asia Pacific Desk)
Tel: +(84) 43 843 6936 (Ext.203)

6) Trung t©m D÷ liÖu phi chÝnh phñ (VUFO-NGO Resource Center)
Trung t©m D÷ liÖu phi chÝnh phñ kh«ng ph¶i lµ c¬ quan qu¶n lý mµ lµ m¹ng líi
c¸c NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ ®îc thµnh lËp n¨m 1993.
Ho¹t ®éng gåm cã xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh cuèn “Danh môc c¸c tæ chøc phi chÝnh
phñ níc ngoµi”, tæ chøc c¸c diÔn ®µn trao ®æi, c¸c nhãm chuyªn ®Ò, chia sÎ th«ng
tin kinh nghiÖm ho¹t ®éng cña c¸c NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.

■ Tham kh¶o HP
http://www.ngocentre.org.vn/
■ Trung t©m D÷ liÖu phi chÝnh phñ níc
ngoµi
201, Nhµ E 3, Khu Ngo¹i giao ®oµn Trung Tù
Sè 6 §Æng V¨n Ng÷, §èng §a, Hµ Néi
Email: info@ngocentre.org.vn
Tel: +(84) 4 3832 8570
Fax: +(84) 4 3832 8611
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Liªn hiÖp
c¸c tæ chøc
H÷u nghÞ ë t¹i
®Þa ph¬ng

Thø trëng
Bé
Ngo¹i giao

Chñ nhiÖm

(S¬ ®å tæ chøc)

¸ - Phi
Ch©u Mü
Ch©u ¢u

Thø trëng
Bé Néi vô

Phã trëng
Ban
§èi ngo¹i
Trung ¬ng

Phßng
B¾c
Mü

Phßng
Ch©u ¢u

PACCOM

会

VUFO

ñy viªn
Thø trëng
Bé C«ng an

C¬ quan
Thêng trùc

ñy viªn

ñy viªn

Phßng
Hµnh
chÝnh

Phã Chñ
nhiÖm V¨n
phßng
ChÝnh phñ

ñy viªn

C¸c Ban khu vùc

Phã
Chñ nhiÖm
Phã
Chñ tÞch
VUFO

COMINGO

Thñ tíng
ChÝnh phñ

Ch©u ¸

Phßng

C¬ quan
chuyªn m«n

Thø trëng
Bé KÕ
ho¹ch vµ
§Çu t

ñy viªn

WEB kh¸c

Th«ng tin

Thø trëng
Bé Tµi
chÝnh

ñy viªn

§ång Gi¸m ®èc §ång Gi¸m ®èc
PACCOM
®iÒu hµnh

Ban ChØ ®¹o gåm
5 ®¹i diÖn cña tæ chøc
NGO níc ngoµi vµ 5 ®¹i diÖn
cña c¸c c¬ quan ViÖt Nam

Trung t©m D÷ liÖu
phi chÝnh phñ

M¹ng líi NGO níc ngoµi

Trëng ban
Ban T«n
gi¸o ChÝnh
phñ

ñy viªn

Lu ý:
l C¬ quan Thêng trùc cña COMINGO lµ VUFO
l C¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ NGO níc ngoµi cña VUFO lµ PACCOM

1.8 Mét sè lu ý
1)

Chñ ®éng thu thËp th«ng tin, tu©n thñ ph¸p luËt!
C¸c thñ tôc cÇn thiÕt còng nh thêi h¹n cña c¸c thñ tôc ®èi víi tæ chøc NGO níc
ngoµi ®îc ghi râ trong nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan. Do vËy, c¸c c¬ quan ban
ngµnh cña ViÖt Nam sÏ kh«ng cã bÊt k× nh¾c nhë nµo vµ c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi
ph¶i chñ ®éng t×m hiÓu vµ qu¶n lý. C¸c tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn ph¶i t×m hiÓu râ
c¸c néi dung quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan vµ theo dâi chÆt chÏ.
Khi cã sù thay ®æi trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan, phÝa ViÖt Nam sÏ tæ chøc
héi nghÞ ®Ó chia sÎ th«ng tin cho c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi. Ngoµi ra, cÇn ph¶i
tÝch cùc liªn l¹c víi PACCOM vµ chñ ®éng thu thËp th«ng tin.

2) C¸c c©u hái vÒ thñ tôc hµnh chÝnh t¹i NhËt B¶n sÏ ®îc c¬
quan qu¶n lý NGO cña NhËt B¶n tr¶ lêi trùc tiÕp!
PACCOM lµ c¬ quan cña ViÖt Nam, c¸n bé lµ ngêi ViÖt
Nam nªn vÒ nguyªn t¾c PACCOM sÏ kh«ng thÓ tr¶ lêi hay
híng dÉn vÒ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh cña quy ®Þnh vµ luËt
ph¸p cña NhËt B¶n.
3)

C¸c c©u hái liªn quan ®Õn thñ tôc hµnh chÝnh t¹i ViÖt
Nam sÏ ®îc c¬ quan qu¶n lý NGO t¹i ViÖt Nam tr¶ lêi trùc tiÕp!
Cã nhiÒu thñ tôc th«ng thêng ë ViÖt nam mµ ngêi NhËt sÏ kh«ng am hiÓu. Do
®ã, tríc hÕt cÇn ph¶i ®îc sù híng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cña ViÖt Nam,
vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch chÝnh x¸c.
Trêng hîp NGO níc ngoµi kh«ng cã nh©n viªn lµ ngêi ViÖt Nam th× nªn phèi
hîp víi c¸n bé cña ®¬n vÞ ®èi t¸c.

4)
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Gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c trong thñ tôc!
Lµ bé phËn ®Çu mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi,
PACCOM lu«n hç trî cho c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi ë ViÖt
Nam. Lµ bé phËn tiÕp nhËn c¸c thñ tôc, PACCOM thùc hiÖn viÖc
xem xÐt, thÈm tra hå s¬, ®èi chiÕu víi c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p cña
ViÖt Nam vµ cña c¸c níc, ®ång thêi lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan
Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. CÇn ph¶i hiÓu r»ng, ®Ó c¸c c¬ quan
chøc n¨ng cña ViÖt Nam xem xÐt thÈm tra hå s¬ cña mét NGO
níc ngoµi cÇn ph¶i cã thêi gian.

5) Th«ng b¸o ®Çu mèi liªn hÖ cña tæ chøc NGO níc
ngoµi tíi PACCOM!
Tæ chøc NGO níc ngoµi h·y liªn hÖ tíi PACCOM ®Çu
mèi liªn hÖ cña tæ chøc nh díi ®©y. §Æc biÖt trong
trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ ngêi phô tr¸ch.

Ngêi
phô tr¸ch

Trêng hîp 1

Trêng hîp 2

Ng«n ng÷

TiÕng ViÖt

TiÕng Anh
vµ tiÕng NhËt

Néi dung
l Ngêi phô tr¸ch biÕt tiÕng ViÖt
hoÆc lµ
l Ngêi phô tr¸ch kh«ng biÕt tiÕng ViÖt
nhng cã thÓ chñ ®éng trong viÖc nhê sù trî
gióp cña c¬ quan ®èi t¸c vµ ngêi phiªn dÞch.
※ Trong tæ chøc NGO níc ngoµi, nÕu
kh«ng cã ngêi biÕt tiÕng ViÖt, th× chØ cÇn cã
ngêi hiÓu ®îc ®ã lµ tµi liÖu ®îc ghi b»ng
tiÕng ViÖt vµ chñ ®éng trong viÖc xö lý tµi liÖu
cÇn dÞch lµ ®îc.
l Ngêi phô tr¸ch biÕt c¶ tiÕng Anh vµ tiÕng
NhËt)
※ Ph¶i lµ ngêi phô tr¸ch cã thÓ ®ång thêi
biÕt c¶ tiÕng Anh vµ tiÕng NhËt

Mäi liªn l¹c gi÷a PACCOM vµ c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi chñ yÕu b»ng mét
trong ba ng«n ng÷: ViÖt, Anh vµ NhËt, hoÆc còng cã thÓ b»ng c¶ ba ng«n ng÷.
NGO NhËt B¶n nªn chuÈn bÞ s½n sµng nh©n lùc khi cÇn sö dông mét trong ba ng«n
ng÷: ViÖt, Anh vµ NhËt.
Cho tíi th¸ng 2/2017 hiÖn nay, cã thÓ trao ®æi víi PACCOM b»ng tiÕng NhËt
nhng s¾p tíi cã thÓ sÏ kh«ng thùc hiÖn ®îc.
§Æc biÖt, sÏ cã nh÷ng h¹n chÕ khi chØ dùa vµo c©u tr¶ lêi b»ng tiÕng NhËt cña
ngêi ViÖt Nam ë PACCOM do c¸c c©u hái vµ c©u tr¶ lêi sÏ dïng nhiÒu tõ chuyªn
m«n vÒ hµnh chÝnh vµ luËt ph¸p cña NhËt B¶n còng nh cña ViÖt Nam . §Ó hiÓu râ
®îc t×nh h×nh cña ViÖt Nam, c¸c tæ chøc NGO NhËt B¶n cÇn thiÕt ph¶i t¹o lËp
®îc ph¬ng thøc liªn l¹c b»ng tiÕng ViÖt. §ã lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong
triÓn khai c¸c ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam.
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6)

Chia sÎ th«ng tin trong néi bé tæ chøc NGO níc ngoµi lµ tr¸ch nhiÖm
cña NGO!
Tæ chøc NGO níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm chia sÎ th«ng tin gi÷a nh©n viªn ngêi
NhËt t¹i NhËt B¶n vµ nh©n viªn ngêi NhËt t¹i ViÖt Nam, hoÆc gi÷a nh©n viªn
ngêi NhËt vµ nh©n viªn ngêi ViÖt trong néi bé tæ chøc. H¬n n÷a, viÖc chia sÎ
th«ng tin gi÷a c¸c c¬ quan ®èi t¸c víi NGO NhËt B¶n còng ph¶i tiÕn hµnh t¬ng tù
nh vËy.
V× trong cïng mét tæ chøc, cÇn x©y dùng quy chÕ cña tæ chøc ®Ó kh«ng cã viÖc
nhiÒu ngêi hái cïng mét c©u hái tíi PACCOM hoÆc nh÷ng néi dung truyÒn ®¹t
tíi ngêi phô tr¸ch tæ chøc mµ kh«ng ®îc chia sÎ trong néi bé tæ chøc.
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2. C¸c thñ tôc cÇn thiÕt tríc khi b¾t ®Çu ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam
2.1
2.1.1

§¨ng ký ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam
Quy tr×nh cña thñ tôc xin ®¨ng ký t¹i ViÖt Nam

Bíc 1: C¸c thñ tôc vµ hå s¬ cÇn chuÈn bÞ t¹i NhËt B¶n

C¸c lo¹i thñ tôc
NGO
NhËt B¶n
C¸c lo¹i thñ tôc

C¬ quan cña NhËt B¶n
l Së T ph¸p
l Côc C¶nh s¸t/Phßng C¶nh s¸t
l C¬ quan c«ng chøng/C«ng chøng viªn
l Bé Ngo¹i giao
C¬ quan cña ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n
l §¹i sø qu¸n cña níc CHXHCN ViÖt Nam
l Tæng l·nh sù qu¸n cña níc CHXHCN ViÖt Nam t¹i Osaka
l Tæng l·nh sù qu¸n cña níc CHXHCN ViÖt Nam t¹i
Fukuoka

Bíc 2: C¸c thñ tôc vµ hå s¬ cÇn chuÈn bÞ t¹i ViÖt Nam

C¸c lo¹i thñ tôc
NGO
NhËt B¶n
C¸c lo¹i thñ tôc

C¬ quan NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam
l §¹i sø qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam
l Tæng l·nh sù qu¸n NhËt B¶n t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh
C¬ quan cña ViÖt Nam
l Côc L·nh sù Bé Ngo¹i giao
l Së Ngo¹i vô TP. Hå ChÝ Minh
l Së T ph¸p

l V¨n phßng C«ng chøng
l C«ng ty dÞch thuËt

Bíc 3: Nép ®¬n xin ®¨ng ký
Bíc 4：ThÈm tra hå s¬
Nép ®¬n
NGO
NhËt B¶n

Yªu cÇu
bæ sung
Bæ sung
®iÒu chØnh

COMINGO

ThÈm tra

(PACCOM)
Tr¶ lêi

ChuyÓn
hå s¬

l
l
l
l

C¬ quan ®èi t¸c
UBND tØnh/TP
Bé/ngµnhT¦
C¸c c¬ quan liªn
quan

Yªu cÇu
bæ sung

Bé Ngo¹i giao
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Bíc 5: CÊp GiÊy ®¨ng ký

NGO
NhËt B¶n

Th th«ng b¸o

COMINGO
(PACCOM)

CÊp G§K

Bé
Ban hµnh G§K NGO¹I GIAO

Bíc 6: Ký kÕt MOU

NGO

Ký kÕt

NhËt B¶n

VUFO
(PACCOM)

Bíc 7: Thñ tôc th«ng b¸o

NGO

Th«ng b¸o

NhËt B¶n

l C¬ quan ®èi t¸c
l UBND tØnh/thµnh phè

Hoµn thµnh thñ tôc ®¨ng ký

Bíc 8: Nép b¸o c¸o ®Þnh kú nöa n¨m (6 th¸ng 1 lÇn) (15/7)
B¸o c¸o ®Þnh kú hµng n¨m (15/1)
NGO
NhËt B¶n
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B¸o c¸o ®Þnh k×

COMINGO
(PACCOM)

Bíc 9: Thñ tôc xin Gia h¹n
CÊp l¹i - Bæ sung - Söa ®æi
Bíc 10：ThÈm tra hå s¬ ®Ò nghÞ
Nép ®¬n
NGO
NhËt B¶n Yªu cÇu bæ sung

ThÈm tra l C¬ quan ®èi t¸c
l UBND tØnh/TP
Tr¶ lêi l Bé/ngµnh T¦
l C¸c c¬ quan liªn quan

COMINGO
(PACCOM)

Bæ sung
®iÒu chØnh
ChuyÓn
hå s¬

Yªu cÇu
bæ sung

Bé
Ngo¹i giao

Bíc 11: Trao giÊy ®¨ng ký (Gia h¹n - CÊp l¹i - Bæ sung - Söa ®æi)
NGO
NhËt B¶n

Th th«ng b¸o
COMINGO
(PACCOM)

CÊp G§K
(Gia h¹n - CÊp l¹i - Bæ sung - Söa ®æi)

KÕt thóc ho¹t ®éng viÖn trî

Bíc 12: Th«ng b¸o kÕt thóc

NGO
NhËt B¶n

Th«ng b¸o

COMINGO
(PACCOM)

Th«ng b¸o l
l
l
l

C¬ quan ®èi t¸c
UBND tØnh/thµnh phè
Bé/ngµnh T¦
C¸c c¬ quan liªn quan
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1)

NhiÖm vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cña ViÖt Nam trong xö lý thñ tôc cÊp
GiÊy ®¨ng ký cho NGO níc ngoµi
C¬ quan cã thÈm
quyÒn cña ViÖt Nam

Chøc n¨ng

Bé Ngo¹i giao

Thùc hiÖn cÊp, gia h¹n, sö ®æi, bæ sung vµ thu håi GiÊy ®¨ng
ký cña c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam

COMINGO

TiÕp nhËn, xö lý vµ chuyÓn hå s¬ cho Bé Ngo¹i giao xÐt cÊp,
gia h¹n, söa ®æi, bæ sung, thu håi GiÊy ®¨ng ký cña c¸c tæ
chøc NGO níc ngoµi t¹i ViÖt Nam

VUFO

C¬ quan thêng trùc cña COMINGO. C¬ quan cÊp trªn
cña PACCOM

PACCOM

Phßng Ch©u ¸
Th¸i B×nh D¬ng

C¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ c«ng t¸c phi chÝnh phñ níc ngoµi
cña VUFO
C¬ quan ®Çu mèi gi÷a c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi vµ ®èi
t¸c ®Þa ph¬ng gióp COMINGO xö lý c¸c thñ tôc liªn quan
®Õn cÊp, gia h¹n, bæ sung, söa ®æi, cÊp l¹i GiÊy ®¨ng ký cho
c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi
Lµ bé phËn phô tr¸ch xö lý c¸c thñ tôc cho c¸c tæ chøc NGO
NhËt B¶n trong PACCOM. HiÖn nay, cã bè trÝ c¸n bé biÕt
tiÕng NhËt, do vËy, c¸c tæ chøc NGO NhËt B¶n cã thÓ tiÕn
hµnh c¸c thñ tôc vµ trao ®æi th«ng tin víi c¸n bé phô tr¸ch
cña phßng Ch©u ¸-TBD

2) C¸c c¬ quan liªn quan vµ nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó xin ®¨ng ký

Tµi liÖu cÇn thiÕt
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§Þa ®iÓm

C¬ quan phô tr¸ch
(§Çu mèi liªn hÖ)

ChuÈn bÞ §iÒu lÖ

NhËt B¶n

Tæ chøc NGO NhËt B¶n

C«ng chøng (§iÒu lÖ)

NhËt B¶n

C¬ quan c«ng chøng
c«ng chøng viªn (cña NhËt B¶n)

Tµi liÖu cÇn thiÕt

§Þa ®iÓm

C¬ quan phô tr¸ch
(§Çu mèi liªn hÖ)

X¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng
viªn (§iÒu lÖ)

NhËt B¶n

Së T ph¸p (cña NhËt B¶n)

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký míi nhÊt
(B¶n chøng nhËn t c¸ch ph¸p
nh©n)

NhËt B¶n

Së T ph¸p (cña NhËt B¶n)

X¸c nhËn con dÊu cña ngêi ®¨ng
ký (B¶n chøng nhËn t c¸ch ph¸p
nh©n)

NhËt B¶n

Së T ph¸p (cña NhËt B¶n)

NhËt B¶n

Phßng C¶nh s¸t/Côc C¶nh s¸t/
Bé Ngo¹i giao (cña NhËt B¶n)

ViÖt Nam

§¹i sø qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam
Tæng l·nh sù qu¸n NhËt B¶n t¹i
TP. HCM

Lý lÞch t ph¸p ë ViÖt Nam

ViÖt Nam

Së T ph¸p (cña ViÖt Nam)

Chøng nhËn l·nh sù con dÊu (§iÒu
lÖ, T c¸ch ph¸p nh©n, Lý lÞch t
ph¸p)

NhËt B¶n

Bé Ngo¹i giao (cña NhËt B¶n)

ViÖt Nam

§¹i sø qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam
Tæng l·nh sù qu¸n t¹i TP. HCM

NhËt B¶n

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n
ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n

ViÖt Nam

Côc l·nh sù, Bé Ngo¹i giao ViÖt
Nam / Së Ngo¹i vô TP. HCM

NhËt B¶n

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n
ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n

ViÖt Nam

C«ng ty dÞch thuËt/V¨n phßng
c«ng chøng t¹i ViÖt Nam

Lý lÞch t ph¸p

Hîp ph¸p hãa l·nh sù (§iÒu lÖ, T
c¸ch ph¸p nh©n, Lý lÞch t ph¸p)

DÞch tiÕng ViÖt chøng thùc (C¸c hå
s¬ b»ng tiÕng níc ngoµi)
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2.1.2 CÊp GiÊy ®¨ng ký

Lu ý: Cã 3 lo¹i GiÊy ®¨ng ký nh sau:
① GiÊy §¨ng ký ho¹t ®éng (§iÒu 6 ~ §iÒu 8, NghÞ ®Þnh 12)
② GiÊy §¨ng ký lËp V¨n phßng dù ¸n (§iÒu 9 ~ §iÒu 11, NghÞ ®Þnh 12)
③ GiÊy §¨ng ký lËp V¨n phßng ®¹i diÖn (§iÒu 12 ~ §iÒu 14, NghÞ ®Þnh 12)

Theo NghÞ ®Þnh sè 12/2012/N§-CP, c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi dù kiÕn thùc
hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh/dù ¸n t¹i ViÖt Nam sÏ ®îc Bé Ngo¹i giao cÊp mét trong
ba lo¹i GiÊy ®¨ng ký (G§K): G§K ho¹t ®éng, G§K lËp V¨n phßng dù ¸n,
G§K lËp V¨n phßng ®¹i diÖn th«ng qua COMINGO/PACCOM.
Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
12/2012/N§-CP vµ Th«ng t 05/2012/TT-BNG.
NÕu NGO níc ngoµi dù kiÕn ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam th× ph¶i tiÕn hµnh
lµm thñ tôc xin ®¨ng ký vµ viÖc cÊp GiÊy ®¨ng ký cã nghÜa lµ tæ chøc NGO níc
ngoµi ®ã ®îc cho phÐp chÝnh thøc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam.

■ H·y nhanh chãng nép bæ sung nh÷ng tµi liÖu cÇn söa ®æi bæ sung!
NÕu ®îc yªu cÇu nép thªm nh÷ng tµi liÖu kh«ng cã trong
danh môc th× h·y nhanh chãng bæ sung vµ nép l¹i.
Néi dung nªu ë cuèn s¸ch nµy chØ lµ nh÷ng néi dung cËp
nhËt t¹i thêi ®iÓm lµ th¸ng 8/2013. Nªn sÏ cã trêng hîp
cã mét sè thay ®æi hoÆc bæ sung thªm tµi liÖu, do cã sù
thay ®æi trong ¸p dông ®iÒu luËt hoÆc do yªu cÇu cña c¸c
c¬ quan liªn quan, ®Þa ph¬ng n¬i ho¹t ®éng cña tæ chøc.
Do ®ã, cÇn ph¶i kÞp thêi ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña c¸c
c¬ quan chøc n¨ng.
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■ Néi dung quan träng híng dÉn vÒ hå s¬ xin cÊp GiÊy ®¨ng ký
l §¬n ®Ò nghÞ cÊp GiÊy ®¨ng ký: Theo khung mÉu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 12
vµ Th«ng t 05
l Ngêi ®øng ®Çu tæ chøc NGO níc ngoµi ph¶i ký vµo ®¬n
®Ò nghÞ cÊp GiÊy ®¨ng ký!
Ngêi ®¹i diÖn cña tæ chøc NGO níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm ký
vµo ®¬n. Lu ý r»ng, trõ trêng hîp ngêi ®øng ®Çu cña tæ
chøc ®ång thêi lµ ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam, cßn c¸c trêng
hîp chØ cã ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam th× bÞ coi lµ
kh«ng hîp lÖ.
l Tµi liÖu b»ng tiÕng níc ngoµi (tiÕng Anh/tiÕng NhËt) th×
ph¶i ®Ýnh kÌm b¶n dÞch tiÕng ViÖt, ®· ®îc chøng thùc!
ViÖc tµi liÖu b»ng tiÕng níc ngoµi ph¶i ®îc ®Ýnh kÌm b¶n dÞch
tiÕng ViÖt, ®· ®îc chøng thùc, ®îc quy ®Þnh râ t¹i NghÞ ®Þnh sè
12. Do vËy, khi nép nh÷ng tµi liÖu viÕt b»ng tiÕng Anh vµ tiÕng
NhËt, th× cÇn ph¶i nép kÌm theo b¶n dÞch tiÕng ViÖt, ®· ®îc
chøng thùc.
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1) Nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n cña c¸c lo¹i GiÊy ®¨ng ký
C¸c lo¹i
G§K
Thêi h¹n

§iÒu kiÖn
cÊp G§K

§iÒu kiÖn
thu håi

G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

Tèi ®a 3 n¨m

Tèi ®a 5 n¨m

Tèi ®a 5 n¨m

● Cã t c¸ch ph¸p
nh©n theo quy ®Þnh
cña níc ®¨ng ký
thµnh lËp
● Cã t«n chØ, môc
®Ých râ rµng (§iÒu lÖ
vµ nh÷ng quy t¾c,
quy íc)
● Cã kÕ ho¹ch ho¹t
®éng viÖn trî th«ng
qua c¸c ch¬ng
tr×nh/dù ¸n phï hîp
víi chÝnh s¸ch ph¸t
triÓn kinh tÕ x· héi
cña ViÖt Nam

● §· ®îc cÊp G§K
Ho¹t ®éng theo §iÒu 6
NghÞ ®Þnh 12
● Cã c¸c ch¬ng
tr×nh/dù ¸n ®· ®îc c¬
quan cã thÈm quyÒn
cña VN phª duyÖt vµ
cÇn cã sù gi¸m s¸t vµ
triÓn khai thêng
xuyªn t¹i hiÖn trêng

● §· ®îc cÊp G§K
Ho¹t ®éng theo §iÒu 6
NghÞ ®Þnh 12
● Cã c¸c ch¬ng
tr×nh/dù ¸n ®· ®îc c¬
quan cã thÈm quyÒn
cña VN phª duyÖt vµ
cam kÕt ho¹t ®éng dµi
h¹n
● Cã kÕt qu¶ ho¹t
®éng viÖn trî hiÖu
qu¶ trong 2 n¨m liªn
tôc
VP§D cã thÓ ®Æt ë
mét trong ba thµnh
phè: Hµ Néi, §µ
N½ng, TP HCM

● Khi qu¸ thêi h¹n
®¨ng ký ho¹t ®éng
cña tæ chøc t¹i n¬i ®Æt
trô së chÝnh hoÆc n¬i
thµnh lËp
● Khi ®îc cÊp G§K
cña V¨n phßng Dù ¸n
hoÆc V¨n phßng §¹i
*1
diÖn (khi n©ng cÊp )

● Khi qu¸ thêi h¹n
®¨ng ký ho¹t ®éng
cña tæ chøc t¹i n¬i ®Æt
trô së chÝnh hoÆc n¬i
thµnh lËp

● Khi qu¸ thêi h¹n
®¨ng ký ho¹t ®éng
cña tæ chøc t¹i n¬i ®Æt
trô së chÝnh hoÆc n¬i
thµnh lËp

*1：N©ng cÊp
§ã lµ tõ G§K ho¹t ®éng n©ng cÊp thµnh G§K lËp VPDA hoÆc G§K lËp VP§D,
hoÆc lµ n©ng cÊp tõ G§K lËp VPDA thµnh G§K lËp VP§D.
Víi c¸c ®iÒu kiÖn dùa trªn gi¸ trÞ viÖn trî, lÜnh vùc ho¹t ®éng, ®Þa bµn ho¹t ®éng.
Chi tiÕt xin liªn hÖ víi PACCOM.
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2) Danh môc c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt khi xin cÊp c¸c lo¹i GiÊy ®¨ng ký
Tµi liÖu
cÇn thiÕt

§¬n
®Ò nghÞ

B¶n gèc
G§K
(Trêng
hîp mÊt b¶n
gèc th× b¶n
sao c«ng
*2
chøng )

G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

§¬n ®Ò nghÞ cÊp
G§K ho¹t ®éng
・Göi ®Õn
COMINGO
・Do ngêi ®øng
®Çu NGO níc
ngoµi ký
・Tªn tæ chøc (tªn
®Çy ®ñ vµ tªn viÕt
t¾t)
・§Þa chØ trô së
chÝnh
・T«n chØ, môc
®Ých
・Tãm t¾t qu¸
tr×nh thµnh lËp vµ
ph¸t triÓn cña tæ
chøc
・Nguån vµ kh¶
n¨ng tµi chÝnh
・KÕ ho¹ch ho¹t
®éng vµ c¸c
ch¬ng tr×nh/dù ¸n
t¹i ViÖt Nam
・Cam kÕt tu©n
thñ c¸c qui ®Þnh
cña ViÖt Nam

§¬n ®Ò nghÞ cÊp
G§K lËp VPDA
・ Göi ®Õn
COMINGO
・Do ngêi ®øng
®Çu NGO níc
ngoµi ký
・Sù cÇn thiÕt lËp
VPDA
・Dù kiÕn n¬i ®Æt
VPDA
・Dù kiÕn sè nh©n
viªn níc ngoµi vµ
nh©n viªn ViÖt Nam
cÇn thiÕt cho ho¹t
®éng cña VPDA

§¬n ®Ò nghÞ cÊp
G§K lËp VP§D
・ Göi ®Õn
COMINGO
・ Do ngêi ®øng
®Çu NGO níc
ngoµi ký
・ Sù cÇn thiÕt lËp
VP§D
・ Dù kiÕn n¬i ®Æt
VP§D
・ Dù kiÕn sè nh©n
viªn níc ngoµi vµ
nh©n viªn ViÖt Nam
cÇn thiÕt cho ho¹t
®éng cña VP§D

G§K ho¹t ®éng

G§K ho¹t ®éng
hoÆc G§K lËp
VPDA
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Tµi liÖu
cÇn thiÕt

§iÒu lÖ

B¶n gèc GiÊy
chøng nhËn t
c¸ch ph¸p nh©n

V¨n b¶n
bæ nhiÖm

Lý lÞch c¸ nh©n

B¶n sao hé
chiÕu
(Kh«ng cÇn
dÞch tiÕng ViÖt)
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G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

・Hîp ph¸p hãa
l·nh sù
・B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

・Hîp ph¸p hãa
l·nh sù
・B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

・Hîp ph¸p hãa
l·nh sù
・B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

・Hîp ph¸p hãa
l·nh sù
・B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

・Hîp ph¸p hãa
l·nh sù
・B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

・Hîp ph¸p hãa
l·nh sù
・B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

V¨n b¶n bæ nhiÖm
ngêi dù kiÕn lµm
ngêi chÞu tr¸ch
nhiÖm ho¹t ®éng
cña tæ chøc t¹i ViÖt
Nam do ngêi ®øng
®Çu tæ chøc ký

V¨n b¶n bæ nhiÖm
ngêi dù kiÕn lµm
®¹i diÖn cña tæ
chøc t¹i ViÖt Nam
do ngêi ®øng ®Çu
tæ chøc ký

V¨n b¶n bæ nhiÖm
ngêi dù kiÕn lµm
®¹i diÖn cña tæ
chøc t¹i ViÖt Nam
do ngêi ®øng ®Çu
tæ chøc ký

Lý lÞch c¸ nh©n cña
ngêi dù kiÕn lµm
ngêi chÞu tr¸ch
nhiÖm ho¹t ®éng
cña tæ chøc t¹i ViÖt
Nam

Lý lÞch c¸ nh©n
cña ngêi dù kiÕn
lµm trëng VPDA
cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam

Lý lÞch c¸ nh©n
cña ngêi dù kiÕn
lµm trëng VP§D
cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam

B¶n sao hé chiÕu
cßn hiÖu lùc cña
ngêi dù kiÕn lµm
ngêi chÞu tr¸ch
nhiÖm ho¹t ®éng
cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam

B¶n sao hé chiÕu
cßn hiÖu lùc cña
ngêi dù kiÕn lµm
trëng VPDA cña
tæ chøc t¹i ViÖt
Nam

B¶n sao hé chiÕu
cßn hiÖu lùc cña
ngêi dù kiÕn lµm
trëng VP§D cña
tæ chøc t¹i ViÖt
Nam

Tµi liÖu
cÇn thiÕt

G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

・ Lý lÞch t ph¸p
cña ngêi dù kiÕn
lµm trëng VPDA
t¹i ViÖt Nam
・ Hîp ph¸p hãa
l·nh sù

・ Lý lÞch t ph¸p
cña ngêi dù kiÕn
lµm trëng VP§D
t¹i ViÖt Nam
・ Hîp ph¸p hãa
l·nh sù

※ NÕu ngêi dù
kiÕn lµm trëng
VPDA t¹i VN ®· ë
ViÖt Nam 6 th¸ng
trë lªn th× ph¶i cã
thªm Lý lÞch t ph¸p
cña c¬ quan cã thÈm
quyÒn ViÖt Nam cÊp

※ NÕu ngêi dù
kiÕn lµm trëng
VP§D t¹i VN ®· ë
ViÖt Nam 6 th¸ng
trë lªn th× ph¶i cã
thªm Lý lÞch t ph¸p
cña c¬ quan cã thÈm
quyÒn ViÖt Nam cÊp

Lý lÞch t ph¸p
B¶n gèc
Lý lÞch t ph¸p
do c¬ quan c¶nh s¸t
NhËt B¶n cÊp
HoÆc lµ
B¶n gèc
Lý lÞch t ph¸p
do c¬ quan cã
thÈm quyÒn cña
ViÖt Nam cÊp

V¨n kiÖn
ch¬ng tr×nh /
dù ¸n t¹i ViÖt
Nam
B¶n chÝnh
hoÆc sao y b¶n
chÝnh v¨n b¶n
phª duyÖt cña
c¬ quan cã
thÈm quyÒn*2
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3) §iÒu kiÖn vµ thêi h¹n cña c¸c lo¹i GiÊy ®¨ng ký
C¸c lo¹i
G§K

G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

Thêi h¹n
cña G§K
gia h¹n

Tèi ®a lµ 3 n¨m kÓ tõ
ngµy gia h¹n

Tèi ®a lµ 5 n¨m kÓ tõ
ngµy gia h¹n

Tèi ®a lµ 5 n¨m kÓ tõ
ngµy gia h¹n

§iÒu kiÖn
gia h¹n

Göi ®¬n gia h¹n Ýt
nhÊt lµ tríc 60 ngµy
G§K ho¹t ®éng hÕt
h¹n

Göi ®¬n gia h¹n Ýt
nhÊt lµ tríc 60 ngµy
G§K lËp VPDA hÕt
h¹n

Göi ®¬n gia h¹n Ýt
nhÊt lµ tríc 60 ngµy
G§K lËp VP§D hÕt
h¹n

4) Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt khi xin gia h¹n c¸c lo¹i GiÊy ®¨ng ký
G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

§¬n ®Ò nghÞ gia h¹n
G§K ho¹t ®éng
・Göi ®Õn
COMINGO
・Do ngêi chÞu
tr¸ch nhiÖm ho¹t
®éng cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam ký

§¬n ®Ò nghÞ gia h¹n
G§K lËp VPDA
・Göi ®Õn
COMINGO
・Do trëng VPDA
cña tæ chøc t¹i ViÖt
Nam ký

§¬n ®Ò nghÞ gia h¹n
G§K lËp VP§D
・Göi ®Õn
COMINGO
・ Do trëng VP§D
cña tæ chøc t¹i ViÖt
Nam ký

B¶n gèc G§K ho¹t
®éng hÕt h¹n

B¶n gèc G§K lËp
VPDA hÕt h¹n

B¶n gèc G§K lËp
VP§D hÕt h¹n

Tãm t¾t ho¹t ®éng ®·
B¸o c¸o
ho¹t ®éng thùc hiÖn trong thêi
h¹n cña G§K ®· cÊp

Tãm t¾t ho¹t ®éng ®·
thùc hiÖn trong thêi
h¹n cña G§K ®· cÊp

Tãm t¾t ho¹t ®éng ®·
thùc hiÖn trong thêi
h¹n cña G§K ®· cÊp

§¬n ®Ò
nghÞ
gia h¹n

B¶n gèc
G§K
(nÕu mÊt
b¶n gèc,
nép b¶n
sao c«ng
*2
chøng )
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KÕ ho¹ch
ho¹t ®éng

G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

Tãm t¾t ho¹t ®éng dù
kiÕn triÓn khai trong
thêi h¹n G§K sÏ cÊp

Tãm t¾t ho¹t ®éng dù
kiÕn triÓn khai trong
thêi h¹n G§K sÏ cÊp

Tãm t¾t ho¹t ®éng dù
kiÕn triÓn khai trong
thêi h¹n G§K sÏ cÊp

5) §iÒu kiÖn vµ thêi h¹n cña viÖc bè sung, söa ®æi vµ cÊp l¹i GiÊy ®¨ng ký
C¸c lo¹i
tµi liÖu

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

Thêi h¹n Tèi ®a 3 n¨m kÓ tõ
cña G§K ngµy ®îc cÊp
®· ®îc
bæ sung,
söa ®æi
vµ cÊp
l¹i

Tèi ®a 5 n¨m kÓ tõ
ngµy ®îc cÊp

Tèi ®a 5 n¨m kÓ tõ
ngµy ®îc cÊp

● Khi cÇn bæ
sung, söa ®æi néi
dung G§K ho¹t
®éng
● Khi cÇn cÊp l¹i
G§K ho¹t ®éng do
r¸ch, háng, cò n¸t

● Khi cÇn bæ sung,
söa ®æi néi dung
G§K lËp VPDA
● Khi cÇn cÊp l¹i
G§K lËp VPDA do
r¸ch, háng, cò n¸t

● Khi cÇn bæ sung,
söa ®æi néi dung
G§K lËp VP§D
● Khi cÇn cÊp l¹i
G§K lËp VP§D do
r¸ch, háng, cò n¸t

§iÒu kiÖn
®Ó xin bæ
sung, söa
®æi vµ cÊp
l¹i G§K

G§K Ho¹t ®éng

*2) B¶n sao c«ng chøng
Víi nh÷ng giÊy tê buéc ph¶i lu b¶n gèc nh GiÊy ®¨ng ký, QuyÕt ®Þnh phª
duyÖt th× lêi khuyªn lµ sau khi ®îc cÊp nªn
chuÈn bÞ ngay c¸c b¶n sao cã c«ng chøng.
Ngoµi ra, còng nªn lu gi÷ b¶n gèc vµ c¸c b¶n
sao c«ng chøng ®ã ë nh÷ng chç kh¸c nhau.
VÒ viÖc lµm c¸c b¶n sao c«ng chøng, chØ cÇn
mang b¶n gèc giÊy tê vµ b¶n sao cña nã
(b¶n photo th«ng thêng, cha cã dÊu c«ng
chøng) ®Õn phßng c«ng chøng t¹i ViÖt Nam
lµ cã thÓ lµm ®îc.
Chi tiÕt cô thÓ, h·y liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c phßng c«ng chøng.
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6) Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó xin bæ sung, söa ®æi, cÊp l¹i GiÊy ®¨ng ký
Hå s¬

G§K ho¹t ®éng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

§¬n
®Ò nghÞ

§¬n ®Ò nghÞ söa ®æi
G§K ho¹t ®éng
HoÆc lµ
§¬n ®Ò nghÞ bæ sung
G§K ho¹t ®éng
HoÆc lµ
§¬n ®Ò nghÞ cÊp l¹i
G§K ho¹t ®éng
・Göi ®Õn
COMINGO
・Do ngêi ®øng
®Çu cña tæ chøc
NGO níc ngoµi
hoÆc ngêi chÞu
tr¸ch nhiÖm ho¹t
®éng cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam ký
・Lý do râ rµng

§¬n ®Ò nghÞ söa ®æi
G§K lËp VPDA
HoÆc lµ
§¬n ®Ò nghÞ bæ sung
G§K lËp VPDA
HoÆc lµ
§¬n ®Ò nghÞ cÊp l¹i
G§K lËp VPDA
・Göi ®Õn
COMINGO
・Do ngêi ®øng
®Çu cña tæ chøc
NGO níc ngoµi
hoÆc ngêi chÞu
tr¸ch nhiÖm ho¹t
®éng cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam ký
・Lý do râ rµng

§¬n ®Ò nghÞ söa ®æi
G§K lËp VP§D
HoÆc lµ
§¬n ®Ò nghÞ bæ sung
G§K lËp VP§D
HoÆc lµ
§¬n ®Ò nghÞ cÊp l¹i
G§K lËp VP§D
・Göi ®Õn
COMINGO
・Do ngêi ®øng
®Çu cña tæ chøc
NGO níc ngoµi
hoÆc ngêi chÞu
tr¸ch nhiÖm ho¹t
®éng cña tæ chøc t¹i
ViÖt Nam ký
・Lý do râ rµng

G§K lËp VPDA

G§K lËp VP§D

B¶n sao G§K lËp
VPDA

B¶n sao G§K lËp
VP§D

B¶n gèc
G§K
G§K ho¹t ®éng
(Trêng
hîp bæ
sung, söa
®æi, cÊp
l¹i do
háng
hoÆc cò
n¸t)
B¶n sao
G§K
(Trêng
hîp cÊp
l¹i do
mÊt)
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B¶n sao G§K
ho¹t ®éng

2.1.3 Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt vµ c¸c môc cÇn nªu trong §¬n ®Ò nghÞ ®Ó xin bæ
sung, söa ®æi, cÊp l¹i GiÊy ®¨ng ký
Trêng hîp ph¸t sinh viÖc bæ sung, chØnh söa, thay ®æi nh÷ng néi dung díi ®©y
trong GiÊy ®¨ng ký th× cÇn ph¶i xin bæ sung, söa ®æi. NÕu kh«ng lµm thñ tôc nµy
th× trong lÇn xin chuyÓn ®æi giÊy ®¨ng ký sau nµy sÏ ph¸t sinh sù sai lÖch th«ng
tin víi giÊy tê ®· nép, g©y ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thÈm tra hå s¬.
Néi dung thay ®æi

Hå s¬ cÇn thiÕt

Ngêi ®¹i diÖn (ngêi ®øng ®Çu tæ
chøc, Ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam)

V¨n b¶n chøng nhËn t c¸ch

Tªn cña tæ chøc

V¨n b¶n chøng nhËn t c¸ch

§Þa chØ trô së

V¨n b¶n chøng nhËn t c¸ch

LÜnh vùc ho¹t ®éng (kÕt thóc, thay ®æi,
më réng...)

V¨n b¶n phª duyÖt hoÆc MOU
(v¨n b¶n ký kÕt)

§Þa bµn ho¹t ®éng (kÕt thóc, thay ®æi,
më réng...)

V¨n b¶n phª duyÖt hoÆc MOU
(v¨n b¶n ký kÕt)

Sè hé chiÕu cña ngêi ®¹i diÖn t¹i VN

B¶n sao hé chiÕu míi

■ Khi ®Ò nghÞ bæ sung söa ®æi cïng thêi ®iÓm gia h¹n G§K th× tiªu ®Ò vµ néi
dung ®¬n cÇn ph¶i ghi râ rµng cô thÓ!
§Ò nghÞ söa ®æi cã thÓ thùc hiÖn cïng lóc víi viÖc gia h¹n. Nhng
trong trêng hîp ®ã, tiªu ®Ò vµ néi dung cña ®¬n ®Ò nghÞ cÇn ph¶i
®îc ghi râ rµng cô thÓ phï hîp víi néi dung ®Ò nghÞ cña ®¬n.
(VD: §¬n ®Ò nghÞ gia h¹n ho¹t ®éng vµ söa ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh)

2.1.4 Híng dÉn vÒ néi dung cña tµi liÖu kÌm theo
1)
B¶n dÞch tiÕng ViÖt ®îc chøng thùc hîp lÖ
①
B¶n dÞch tiÕng ViÖt ®îc chøng thùc hîp lÖ lµ g×?
Chøng thùc lµ viÖc x¸c nhËn v¨n b¶n dÞch ®· ®îc dÞch chÝnh x¸c tõ b¶n gèc.
Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 12, th× hå s¬ b»ng tiÕng níc ngoµi gåm
tiÕng Anh vµ tiÕng NhËt ph¶i ®Ýnh kÌm b¶n dÞch tiÕng ViÖt ®· ®îc chøng
thùc hîp lÖ. V¨n b¶n dÞch chøng thùc sÏ ®îc ®Ýnh kÌm vµ ban hµnh chØ khi
®îc dÞch thuËt bëi c¸c c¬ quan/tæ chøc hîp lÖ.
Díi ®©y lµ danh s¸ch c¸c c¬ quan/ tæ chøc hîp lÖ.
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§Þa ®iÓm

C¬ quan
tæ chøc hîp lÖ

ViÖt Nam

Phßng c«ng chøng

・ Phßng c«ng chøng gåm cã Phßng c«ng
chøng nhµ níc vµ Phßng c«ng chøng t nh©n
vµ thêng ®îc ®Æt ë c¸c tØnh/thµnh phè lín.
・ KhuyÕn khÝch sö dông phßng c«ng chøng ë
c¸c thµnh phè lín.
・ NÕu c«ng chøng dÞch thuËt t¹i Phßng c«ng
chøng th× v¨n b¶n cÇn dÞch ph¶i lµ b¶n gèc vµ
®îc ®ãng dÊu. Tuy nhiªn, cã thÓ ®¨ng ký con
dÊu cña tæ chøc NGO víi c¬ quan c«ng an
nhng viÖc nµy kh«ng cÇn thiÕt.

C«ng ty dÞch thuËt

・ ChØ mét sè c«ng ty dÞch thuËt cã kh¶ n¨ng
dÞch thuËt c«ng chøng
・ Chi tiÕt liªn hÖ thªm víi c«ng ty dÞch thuËt
®Þnh sö dông

§¹i sø qu¸n/Tæng
l·nh sù qu¸n ViÖt
Nam t¹i NhËt B¶n

・ CÇn nhiÒu thêi gian h¬n ë phßng c«ng
chøng, mÊt kho¶ng 1 th¸ng
・Chi tiÕt liªn hÖ thªm víi §¹i sø qu¸n/tæng
l·nh sù qu¸n VN t¹i NB

NhËt B¶n

Lu ý

Thñ tôc

※ C¸c c¬ quan/ tæ chøc hîp lÖ chØ cÊp b¶n dÞch chøng thùc ®èi víi
nh÷ng v¨n b¶n do chÝnh c¸c c¬ quan/ tæ chøc nµy dÞch vµ kh«ng chÊp
nhËn chøng thùc ®èi víi nh÷ng v¨n b¶n dÞch do ngêi thø 3 thùc hiÖn.
※ Néi dung nµo cha râ xin liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan/ tæ chøc
hîp lÖ

② Nh÷ng trêng hîp cÇn ph¶i cã b¶n dÞch chøng thùc tiÕng ViÖt ®Ýnh kÌm
GiÊy chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n, ®iÒu lÖ cña tæ chøc lµ nh÷ng giÊy tê do c¬
quan hµnh chÝnh cña NhËt ban hµnh nªn chØ cã b¶n gèc lµ tiÕng NhËt (hoÆc
tiÕng Anh). §èi víi nh÷ng giÊy tê tiÕng NhËt nµy th× b¾t buéc ph¶i cã b¶n dÞch
chøng thùc tiÕng ViÖt kÌm theo.
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KÓ c¶ nh÷ng hå s¬ ®îc lËp vµ ban hµnh ë mét níc thø ba, kh«ng ph¶i NhËt B¶n
th× nÕu b¶n gèc kh«ng ph¶i lµ b¶n tiÕng ViÖt th× còng cÇn ph¶i cã b¶n dÞch tiÕng
ViÖt ®îc chøng thùc t¹i c¬ quan do ph¸p luËt quy ®Þnh.
Nh÷ng tµi liÖu kh«ng cã trong danh s¸ch díi ®©y th× cÇn xem xÐt tïy tõng trêng
hîp.
Tµi liÖu mµ b¶n gèc b»ng tiÕng NhËt

B¶n dÞch tiÕng ViÖt ®Ýnh kÌm

§iÒu lÖ
GiÊy chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n
Lý lÞch t ph¸p do c¬ quan cã thÈm
quyÒn cña NhËt B¶n cÊp

Lu«n cÇn thiÕt ph¶i dÞch
chøng thùc tiÕng ViÖt

Ngoµi ra, mét sè tµi liÖu kh¸c do mét níc
kh¸c ngoµi ViÖt Nam cÊp, ng«n ng÷ cña hå
s¬ lµ tiÕng níc ngoµi (tiÕng NhËt, Anh...)

③ Nh÷ng trêng hîp cã thÓ lùa chän cã hoÆc kh«ng cã b¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng
thùc ®Ýnh kÌm
Nh÷ng hå s¬ do tæ chøc NGO NhËt B¶n lËp nh ®¬n, b¸o c¸o, kÕ ho¹ch... nÕu b¶n
gèc ®îc viÕt b»ng tiÕng ViÖt th× kh«ng cÇn chøng thùc ®Ýnh kÌm.
Tuy nhiªn, nÕu nép b¶n gèc tiÕng ViÖt, th× néi dung ph¶i ®îc c¸c tæ chøc NGO
NhËt B¶n ®ång ý chÊp nhËn c¸c néi dung ®ã vµ cã thÓ sÏ cã nh÷ng yªu cÇu gi¶i
thÝch bæ sung sau nµy.
§Ó viÖc x¸c nhËn néi dung gi÷a phÝa ViÖt Nam vµ nh©n viªn ngêi NhËt cña NGO
NhËt B¶n ®îc thuËn lîi, nªn nép cho COMINGO (PACCOM) c¶ bé gåm tiÕng
ViÖt vµ tiÕng NhËt hoÆc tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh, víi néi dung thèng nhÊt víi nhau
vµ cã ch÷ ký, con dÊu cña ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc trªn tÊt c¶ c¸c b¶n.
Nh÷ng tµi liÖu b¶n gèc cã thÓ ®îc
lµm b»ng tiÕng ViÖt

B¶n dÞch tiÕng ViÖt ®Ýnh kÌm

§¬n ®Ò nghÞ
V¨n b¶n bæ nhiÖm
Th giíi thiÖu

NÕu b¶n gèc lµ tiÕng NhËt: CÇn

Lý lÞch c¸ nh©n

NÕu b¶n gèc lµ tiÕng ViÖt:
Kh«ng CÇn

B¸o c¸o ho¹t ®éng
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng
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2)

Hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù)
Lu ý: Nh÷ng tµi liÖu nhÊt thiÕt ph¶i hîp ph¸p hãa l·nh sù
・§iÒu lÖ
・Chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n
・Lý lÞch t ph¸p

① Hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù) lµ g×?
Hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù) lµ viÖc x¸c nhËn con dÊu trªn hå
s¬ lµ x¸c thùc. Hîp ph¸p hãa l·nh sù vµ chøng nhËn l·nh sù lµ mét thñ tôc
nhng tïy vµo c¬ quan ph¸t hµnh mµ tªn gäi cã thÓ kh¸c nhau.
Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 12, khi lµm thñ tôc xin §¨ng ký ho¹t ®éng t¹i ViÖt
Nam, tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn ph¶i lµm thñ tôc hîp ph¸p hãa l·nh sù nh÷ng
tµi liÖu nh: §iÒu lÖ cña tæ chøc, Lý lÞch t ph¸p vµ Chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n
®èi víi c¸c c¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam.
C¸c c¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam:
§Þa ®iÓm

C¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam
Côc L·nh sù, Bé Ngo¹i giao

ViÖt Nam
Së Ngo¹i vô TP. Hå ChÝ Minh
NhËt B¶n

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n

② Chøng nhËn l·nh sù con dÊu ®Ó hîp ph¸p hãa l·nh sù lµ g×?
§Ó b¶n sao hå s¬ ®îc hîp ph¸p hãa l·nh sù t¹i Côc L·nh sù, Bé Ngo¹i giao
hoÆc §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n t¹i NhËt B¶n, th× tríc khi lµm thñ tôc nµy,
hå s¬ cÇn ph¶i ®îc Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n x¸c nhËn.
Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n sÏ chøng nhËn l·nh sù con dÊu ®îc ®ãng trªn v¨n b¶n
cña c¸c tæ chøc c«ng hoÆc c¸c c¬ quan trùc thuéc kh¸c (ph¸p nh©n hµnh chÝnh
®éc lËp, ph¸p nh©n ®Æc biÖt).
Nh÷ng tµi liÖu ®îc chøng thùc lµ nh÷ng v¨n b¶n hµnh chÝnh c«ng, tuy nhiªn
ngay c¶ §iÒu lÖ vµ nh÷ng v¨n b¶n c¸ nh©n do c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n biªn so¹n
th× còng ®îc Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n chøng nhËn l·nh sù con dÊu nÕu nh÷ng
v¨n b¶n nµy ®· hoµn thµnh thñ tôc theo quy ®Þnh t¹i Phßng c«ng chøng vµ Së T
ph¸p cña NhËt B¶n.
Chi tiÕt xin h·y liªn hÖ trùc tiÕp víi Bé Ngo¹i giao hay Së T ph¸p cña NhËt B¶n.
42

■ Nghiªm cÊm tiÕn hµnh thñ tôc chång chÐo nhau khi
chøng thùc con dÊu
Quan träng

NÕu chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n
th× cÇn hîp ph¸p hãa l·nh sù t¹i §¹i sø qu¸n ViÖt Nam t¹i
NhËt B¶n. NÕu chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i §¹i sø qu¸n
NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam th× cÇn hîp ph¸p hãa l·nh sù t¹i Côc
L·nh sù, Bé Ngo¹i giao ViÖt Nam.
ViÖc chøng nhËn l·nh sù con dÊu vµ hîp ph¸p hãa l·nh sù
cÇn ph¶i lµm trong cïng mét níc, kh«ng thÓ lµm “ChÐo
nhau”. VÝ dô nh, nÕu ®· chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé
Ngo¹i giao NhËt B¶n th× kh«ng thÓ hîp ph¸p l·nh sù t¹i Côc
L·nh sù, Bé Ngo¹i giao ViÖt Nam vµ ngîc l¹i.
CÇn ph¶i lu ý r»ng, c¬ quan lµm thñ tôc tiÕp theo sÏ phô
thuéc vµo viÖc chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé ngo¹i giao
NhËt B¶n hay t¹i §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n NhËt B¶n
t¹i ViÖt Nam.

③ CÇn tiÕn hµnh tríc mét sè thñ tôc t¹i c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cña NhËt B¶n
®Ó xin chøng nhËn l·nh sù con dÊu tríc khi hîp ph¸p hãa l·nh sù
§Ó chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n th× tríc tiªn ph¶i tiÕn
hµnh mét sè thñ tôc cÇn thiÕt kh¸c ë c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cña NhËt B¶n. Tïy
lo¹i giÊy tê mµ cã c¸c thñ tôc kh¸c nhau, cÇn x¸c nhËn víi c¸c c¬ quan cã chøc
n¨ng cña NhËt B¶n trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thñ tôc. Tham kh¶o díi ®©y:
§iÒu lÖ:
l Chøng thùc (Phßng c«ng chøng)
l X¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng viªn (Së T ph¸p)
GiÊy chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n:
l X¸c nhËn con dÊu ®¨ng ký (Së T ph¸p)
※ VÒ chi tiÕt, xin h·y liªn hÖ víi c¬ quan chøc n¨ng cña NhËt B¶n!
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3)

§iÒu lÖ
Lu ý: Bé tµi liÖu ®Çy ®ñ ph¶i bao gåm :
・§iÒu lÖ vÒ Quy ®Þnh vµ c¬ cÊu cô thÓ cña tæ chøc hoÆc nh÷ng quy t¾c,
quy íc t¬ng ®¬ng víi §iÒu lÖ
・Hîp ph¸p hãa l·nh sù ®èi víi Quy ®Þnh vµ c¬ cÊu cô thÓ cña tæ chøc
・B¶n dÞch tiÕng ViÖt ®· ®îc chøng thùc hîp lÖ ®èi víi Quy ®Þnh vµ
c¬ cÊu cô thÓ cña tæ chøc

① ChuÈn bÞ §iÒu lÖ
Theo quy ®Þnh cña NhËt B¶n, ®Ó ®¨ng ký ph¸p nh©n kh«ng thÓ chuÈn bÞ riªng mét
b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý t¬ng ®¬ng víi b¶n §iÒu lÖ chÝnh thø ®Ó nép cho Së T ph¸p
NhËt B¶n. Do ®ã, h·y sö dông b¶n sao cña b¶n §iÒu lÖ mµ tæ chøc ®ang lu gi÷.
Tuy nhiªn, do b¶n sao sÏ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña phÝa ViÖt Nam nªn cÇn ph¶i
tiÕn hµnh c«ng chøng t¹i Phßng c«ng chøng vµ lÊy chøng thùc con dÊu ngêi c«ng
chøng t¹i Së T ph¸p NhËt B¶n.
② Trêng hîp kh«ng cã §iÒu lÖ
Trêng hîp tæ chøc kh«ng cã §iÒu lÖ nh ph¸p nh©n trêng häc, th× cã thÓ sö dông
B¶n quy ®Þnh t¬ng ®¬ng víi §iÒu lÖ nhng cÇn ph¶i x¸c nhËn tríc víi
PACCOM.
Cho ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i (n¨m 2013), c¸c tæ chøc kh«ng cã §iÒu lÖ, th× cã thÓ sö
dông nh÷ng v¨n b¶n t¬ng øng víi §iÒu lÖ (nguyªn b¶n b»ng tiÕng NhËt) vµ khi
nép chÝnh thøc th× ph¶i cã b¶n dÞch tiÕng ViÖt kÌm theo. Tuy nhiªn, quy ®Þnh nµy
cã thÓ thay ®æi nªn nhÊt thiÕt ph¶i x¸c nhËn vµ theo híng dÉn cña PACCOM.
③ Hîp ph¸p hãa l·nh sù §iÒu lÖ
■ §Ó chuÈn bÞ nép §iÒu lÖ, thñ tôc cÇn thiÕt ®Çu tiªn t¹i c¬ quan hµnh chÝnh
cña NhËt B¶n lµ:
・Chøng thùc (Phßng c«ng chøng)
・X¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng viªn (Së T ph¸p)
・Chøng nhËn l·nh sù con dÊu (Bé Ngo¹i Giao)
※Chi tiÕt xin liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña
NhËt B¶n
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KÕt qu¶

Thñ tôc
1

ChuÈn bÞ b¶n sao §iÒu lÖ

§iÒu lÖ

2

LÊy chøng thùc cña c«ng chøng viªn ®èi víi
néi dung §iÒu lÖ

§iÒu lÖ + Chøng thùc

3

LÊy x¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng viªn tõ Gi¸m ®èc
Së T ph¸p NhËt B¶n ®èi víi viÖc chøng thùc cña c«ng
chøng viªn.
※ H·y liªn hÖ trùc tiÕp víi Së T ph¸p NhËt B¶n vÒ thñ
tôc lÊy x¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng viªn

§iÒu lÖ + Chøng thùc
+ X¸c nhËn con dÊu cña
c«ng chøng viªn

LÊychøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé Ngo¹i giao NhËt
B¶n ®èi víi x¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng viªn
※ H·y liªn hÖ trùc tiÕp víi Bé Ngo¹i giao vÒ thñ tôc
chøng nhËn l·nh sù con dÊu

§iÒu lÖ+ Chøng thùc+
X¸c nhËn con dÊu cña
c«ng chøng viªn
+ Chøng nhËn l·nh sù
con dÊu

LÊy chøng thùc b¶n dÞch tiÕng ViÖt t¹i c¸c c¬ quan/tæ
chøc ph¸p quy ®èi víi b¶n §iÒu lÖ mµ ®· xong phÇn
chøng nhËn l·nh sù con dÊu ®· hoµn thµnh c¸c qui tr×nh tõ
1~3
※Tuy nhiªn, nÕu hîp ph¸p hãa t¹i §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh
sù qu¸n ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n th× kh«ng cÇn b¶n dÞch
chøng thùc nµy

§iÒu lÖ+ Chøng thùc+
X¸c nhËn con dÊu cña
c«ng chøng viªn
+ Chøng nhËn l·nh sù
con dÊu
+ B¶n dÞch tiÕng ViÖt
chøng thùc

Lµm thñ tôc Hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù)
t¹i C¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam ®èi víi bé hå s¬ ®· lÊy
chøng nhËn l·nh sù con dÊu vµ b¶n dÞch chøng thùc mµ ®·
hoµn thµnh c¸c quy tr×nh tõ 1~ 4

§iÒu lÖ+Chøng thùc+
X¸c nhËn con dÊu cña
c«ng chøng viªn +
Chøng nhËn l·nh sù con
dÊu
+ Hîp ph¸p hãa l·nh sù

7

LÊy chøng thùc b¶n dÞch tiÕng ViÖt t¹i c¸c c¬ quan/ tæ
chøc ph¸p quy ®èi víi §iÒu lÖ ®· lµm thñ tôc hîp ph¸p
hãa l·nh sù mµ ®· hoµn thµnh c¸c qui tr×nh tõ 1 ~ 5.
※B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc ®Ó nép cho PACCOM

§iÒu lÖ+Chøng thùc+
X¸c nhËn con dÊu cña
c«ng chøng viªn +
Chøng nhËn l·nh sù con
dÊu
+ B¶n dÞch tiÕng ViÖt
chøng thùc

8

Nép toµn bé hå s¬ gèc cho PACCOM

4

5

6

※Nép toµn bé hå s¬
nªu trªn
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S¬ ®å: Thñ tôc tõ khi chuÈn bÞ cho ®Õn khi nép §iÒu lÖ cho PACCOM
Thñ tôc t¹i NhËt B¶n
NGO NhËt B¶n
B¶n sao §iÒu lÖ

C¬ quan c«ng chøng/C«ng chøng viªn
Chøng thùc

(§Þa ph¬ng) Së T ph¸p/Gi¸m ®èc Së T ph¸p
X¸c nhËn con dÊu cña c«ng chøng viªn

Lùa chän hîp ph¸p hãa l·nh sù t¹i ViÖt Nam hoÆc t¹i NhËt B¶n
※ Lu ý: Tham kh¶o gi¶i thÝch vÒ Nghiªm cÊm tiÕn hµnh thñ tôc chång chÐo nhau khi chøng thùc con dÊu.
Tïy thuéc vµo viÖc xin chøng thùc con dÊu t¹i Phßng chøng thùc thuéc Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n hay t¹i §¹i
sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n Nh©t B¶n t¹i ViÖt Nam ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc hîp ph¸p hãa l·nh sù tiÕp theo.

(Thùc hiÖn t¹i NhËt B¶n)

(Thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam)

Bé Ngo¹i giao NB

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n NB t¹i VN

X¸c nhËn con dÊu c«ng

X¸c nhËn con dÊu c«ng

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n VN t¹i NB

V¨n phßng c«ng chøng/C«ng ty dÞch thuËt

Hîp ph¸p hãa l·nh sù
(Chøng nhËn l·nh sù)

B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc①
Côc L·nh sù Bé Ngo¹i giao
Së Ngo¹i vô TP. HCM
Hîp ph¸p hãa l·nh sù
(Chøng nhËn l·nh sù)

Bé Ngo¹i giao
VN sÏ thu
b¶n dÞch nµy

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n VN t¹i NB

V¨n phßng c«ng chøng/C«ng ty dÞch thuËt

B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc②

B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc②
Nép b¶n
dÞch nµy

PACCOM (Ban §iÒu phèi viÖn trî nh©n d©n)
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Chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n

Lu ý: Bé tµi liÖu ®Çy ®ñ ph¶i bao gåm:
・B¶n sao c«ng chøng ®¨ng ký ph¸p nh©n cña tæ chøc, tøc lµ chøng nhËn
chÝnh thøc vÒ t c¸ch ph¸p nh©n cña tæ chøc
・Hîp ph¸p hãa l·nh sù ®èi víi chøng nhËn chÝnh thøc vÒ t c¸ch ph¸p nh©n
・B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc ®èi víi chøng nhËn chÝnh thøc vÒ t c¸ch
ph¸p nh©n
・Mét bé tµi liÖu gèc

① Quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 12 vµ nh÷ng tµi liÖu cÇn chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n
Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 12, tæ chøc NGO níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt
Nam khi lµm thñ tôc xin cÊp GiÊy ®¨ng ký ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn t c¸ch
ph¸p nh©n ®Ó chøng minh t c¸ch cña tæ chøc. NÕu kh«ng cã t c¸ch ph¸p nh©n th×
kh«ng thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng viÖn trî t¹i ViÖt Nam.
NghÞ ®Þnh sè 12 quy ®Þnh giÊy chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n ph¶i lµ b¶n chÝnh
hoÆc 01 b¶n sao chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n, ®· ®îc hîp ph¸p hãa l·nh sù, do
c¬ quan cã thÈm quyÒn ë n¬i thµnh lËp hoÆc n¬i ®Æt trô së chÝnh cÊp.
GiÊy tê chÝnh thøc cña NhËt B¶n ®Ó chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n chÝnh lµ b¶n sao
®¨ng ký t c¸ch ph¸p nh©n cña tæ chøc vµ cã hai lo¹i díi ®©y. Tïy theo thñ tôc tiÕn
hµnh mµ lùa chän lo¹i nµo cho phï hîp.

Lo¹i tµi liÖu

Néi dung ghi trªn
G§K c¸ch ph¸p nh©n

GiÊy chøng nhËn
nh÷ng th«ng tin hiÖn t¹i

ChØ ghi nh÷ng néi dung
cã hiÖu lùc hiÖn t¹i

・§¬n ®Ò nghÞ cÊp
GiÊy ®¨ng ký (cÊp míi)

Ghi nh÷ng néi dung cã
hiÖu lùc hiÖn nay vµ c¶
trong qu¸ khø
※ GiÊy chøng nhËn nµy
bao gåm c¶ GiÊy chøng
nhËn th«ng tin hiÖn t¹i

・ §¬n ®Ò nghÞ cÊp GiÊy
®¨ng ký (cÊp míi)
・ §¬n ®Ò nghÞ söa ®æi
(Söa ®æi nh÷ng th«ng tin
cña tæ chøc ®îc ghi trªn
GiÊy ®¨ng ký ®· cÊp)

GiÊy chøng nhËn th«ng
tin lÞch sö (hiÖn t¹i vµ
qu¸ khø)

§¬n ®Ò nghÞ
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GiÊy chøng nhËn th«ng tin lÞch sö
NÕu gia h¹n GiÊy ®¨ng ký, ®ång thêi söa ®æi th«ng tin tæ chøc ghi trªn GiÊy ®¨ng
ký th× ph¶i nép GiÊy chøng nhËn th«ng tin lÞch sö ®Ó chøng minh sù thay ®æi
th«ng tin cña tæ chøc ®îc ghi trªn GiÊy ®¨ng ký.
NÕu xuÊt tr×nh GiÊy chøng nhËn th«ng tin hiÖn t¹i mµ kh«ng thÓ chøng minh néi
dung söa ®æi, th× ph¶i nép GiÊy chøng nhËn th«ng tin lÞch sö ®Ó thay thÕ. Trong
trêng hîp ®ã cÇn ph¶i cã b¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc vµ hîp hãa l·nh sù
(chøng nhËn l·nh sù) ®èi víi GiÊy chøng nhËn th«ng tin lÞch sö
GiÊy chøng nhËn th«ng tin hiÖn t¹i
NÕu ®Ò nghÞ cÊp GiÊy ®¨ng ký theo quy ®Þnh míi th× cã thÓ nép GiÊy chøng nhËn
th«ng tin lÞch sö hoÆc GiÊy chøng nhËn th«ng tin hiÖn t¹i. GiÊy chøng nhËn th«ng
tin hiÖn t¹i sÏ kh«ng cã phÇn ghi lÞch sö ho¹t ®éng, vµ sè trang sÏ Ýt h¬n GiÊy
chøng nhËn th«ng tin lÞch sö nªn cã ®iÓm lîi lµ tiÕt kiÖm chi phÝ dÞch thuËt.
② Chi tiÕt néi dung ghi trong GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký
GiÊy chøng nhËn th«ng tin lÞch sö vµ GiÊy chøng nhËn th«ng tin hiÖn t¹i ®îc ghi
nh thÕ nµo (Néi dung thay ®æi cã ®îc ph¶n ¸nh kh«ng) lµ do sù ®¨ng ký cña
chÝnh NGO. NÕu néi dung ghi kh«ng râ rµng th× chÝnh NGO ph¶i ®Ò nghÞ Côc T
ph¸p cña NhËt B¶n xem xÐt.
③ GiÊy chøng nhËn tæ chøc trùc thuéc
Trong trêng hîp kh«ng chøng minh ®îc t c¸ch ph¸p nh©n cña tæ chøc th× ph¶i
xuÊt tr×nh thªm GiÊy chøng nhËn tæ chøc trùc thuéc. GiÊy chøng nhËn tæ chøc
trùc thuéc lµ hå s¬chøng minh ®ã lµ tæ chøc cÊp díi trùc thuéc mét tæ chøc cÊp
trªn.

■ HiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ viÖc thµnh lËp c¸c tæ chøc cña NhËt B¶n !
ë NhËt B¶n, ®Ó thµnh lËp mét tæ chøc hay ®oµn thÓ th× kh«ng cÇn sù cÊp phÐp cña
ChÝnh phñ. H¬n n÷a, tæ chøc ®ã cã thÓ ho¹t ®éng kh«ng cÇn xin chøng nhËn t c¸ch
ph¸p nh©n. Trªn thùc tÕ, ®· cã rÊt nhiÒu tæ chøc NGO cña NhËt kh«ng cã giÊy chøng
nhËn t c¸ch ph¸p nh©n nhng vÉn ®ang ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ vµ tÝch cùc.
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Sau ®©y lµ nh÷ng tµi liÖu vÒ GiÊy chøng nhËn tæ chøc trùc thuéc cÇn ph¶i nép:

GiÊy chøng
nhËn tæ chøc
trùc thuéc

Nh÷ng ®iÓm
cÇn lu ý

・Göi ®Õn COMINGO
・Chøng nhËn lµ tæ chøc cÊp díi thuéc mét tæ chøc cÊp trªn
・Tæ chøc cÊp trªn trùc thuéc
・Th«ng tin c¬ b¶n nh tªn tæ chøc cÊp díi, ®Þa chØ, ngêi ®¹i
diÖn cña tæ chøc, ®Þa chØ liªn hÖ
・Tªn, ch÷ ký vµ con dÊu cña ngêi ®øng ®Çu tæ chøc cÊp trªn
・Kh«ng cã b¶n mÉu vÒ th göi COMINGO
・NÕu b»ng tiÕng níc ngoµi (tiÕng NhËt vµ tiÕng Anh) th× ph¶i cã
b¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc kÌm theo (nÕu viÕt b»ng tiÕng ViÖt
th× kh«ng cÇn b¶n dÞch)
・Kh«ng ph¶i hîp ph¸p hãa l·nh sù GiÊy chøng nhËn tæ chøc trùc
thuéc ( ChØ cÇn thiÕt víi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký t c¸ch ph¸p nh©n)
・Mét bé gåm 2 v¨n b¶n, GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký cña tæ chøc
cÊp trªn vµ GiÊy chøng nhËn tæ chøc trùc thuéc

Trêng hîp lµ mét ®¬n vÞ hay mét tæ chøc trùc thuéc cña c«ng ty
Trong trêng hîp lµ mét ®¬n vÞ cña c«ng ty thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nh mét NGO
vµ kh«ng thÓ chøng minh t c¸ch ph¸p nh©n b»ng b¶n sao c«ng chøng GiÊy ®¨ng ký
ph¸p nh©n cña c«ng ty (trêng hîp cha xin ®îc t c¸ch ph¸p nh©n víi c¸c ®¬n vÞ
ho¹t ®éng), th× kh«ng thÓ chøng minh t c¸ch ph¸p nh©n bé phËn ®ã víi mét giÊy
chøng nhËn tæ chøc trùc thuéc. CÇn ph¶i cã chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n díi tªn
tæ chøc ho¹t ®éng víi t c¸ch nh mét NGO. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, tríc hÕt, ®¬n vÞ
cña c«ng ty nµy cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký ph¸p nh©n NGO t¹i NhËt B¶n. Mét chÝnh
s¸ch/ qui ®Þnh nhÊt qu¸n ®îc ¸p dông cho mäi tæ chøc NGO níc ngoµi ho¹t ®éng
viÖn trî t¹i ViÖt nam, nªn cho dï cã nh÷ng khã kh¨n vÒ nh©n lùc, kinh phÝ... th× trªn
quan ®iÓm c«ng b»ng ®Òu kh«ng chÊp nhËn mét trêng hîp ngo¹i lÖ. TÊt c¶ c¸c tæ
chøc NGO NhËt B¶n muèn ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®Òu ph¶i cã ®¨ng ký ph¸p
nh©n t¹i NhËt B¶n.
④ Hîp ph¸p hãa l·nh sù chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n
■ §Ó chuÈn bÞ nép chøng nhËn t tr¸ch ph¸p nh©n, thñ tôc cÇn thiÕt ®Çu tiªn t¹i
c¬ quan hµnh chÝnh cña NhËt B¶n lµ:
・Chøng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n (Së T ph¸p)
・X¸c nhËn con dÊu ®¨ng ký (Së T ph¸p)
・X¸c nhËn con dÊu c«ng (Bé Ngo¹i giao)
・VÒ chi tiÕt, xin liªn hÖ trùc tiÕp víi c¬ quan cã thÈm quyÒn cña
NhËt B¶n!
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Thñ tôc

KÕt qu¶

LÊy GiÊy x¸c nhËn th«ng tin hiÖn t¹i hoÆc GiÊy chøng nhËn
th«ng tin lÞch sö ®Ó lµm b¶n sao GiÊy ®¨ng ký t c¸ch ph¸p
nh©n t¹i Së T ph¸p
※ Xin liªn hÖ trùc tiÕp víi Së T ph¸p vÒ thñ tôc lÊy B¶n
sao GiÊy ®¨ng ký t c¸ch ph¸p nh©n

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký
t c¸ch ph¸p nh©n =
GiÊy x¸c nhËn th«ng tin
hiÖn hµnh hoÆc GiÊy
chøng nhËn th«ng tin
lÞch sö

2

LÊy x¸c nhËn con dÊu cña ngêi ®¨ng ký do Gi¸m ®èc Së
T ph¸p cña (®Þa ph¬ng) n¬i ngêi ®¨ng ký ®îc cÊp con
dÊu x¸c nhËn
※ Chi tiÕt vÒ x¸c nhËn con dÊu cña ngêi ®¨ng ký xin liªn
hÖ trùc tiÕp víi Së T ph¸p

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký
+ X¸c nhËn con dÊu cña
ngêi ®¨ng ký

3

LÊy chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé Ngo¹i giao NhËt
B¶n ®èi víi x¸c nhËn con dÊu cña ngêi ®¨ng ký
※ Chi tiÕt vÒ chøng nhËn l·nh sù con dÊu xin liªn hÖ trùc
tiÕp víi Bé Ngo¹i giao

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký +
X¸c nhËn con dÊu cña
ngêi ®¨ng ký
+ Chøng nhËn l·nh sù
con dÊu

4

LÊy b¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc t¹i c¸c c¬ quan/ tæ chøc
theo quy ®Þnh ®èi víi bé hå s¬ mµ ®· hoµn thµnh c¸c qui
tr×nh tõ 1~ 3 vµ ®· cã chøng nhËn l·nh sù con dÊu
※ B¶n dÞch tiÕng ViÖt vµ tê chøng thùc b¶n dÞch sÏ nép
cho C¬ quan l·nh sù ViÖt Nam. Tuy nhiªn, nÕu hîp ph¸p
hãa l·nh sù t¹i §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n ViÖt Nam t¹i
NhËt B¶n th× kh«ng cÇn b¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc
®Ýnh kÌm. Xin liªn hÖ víi §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n
ViÖt Nam t¹i NhËt B¶n ®Ó biÕt thªm chi tiÕt.

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký +
X¸c nhËn con dÊu cña
ngêi ®¨ng ký + Chøng
nhËn l·nh sù con dÊu
+B¶n dÞch chøng thùc
tiÕng ViÖt

Lµm thñ tôc hîp ph¸p hãa l·nh sù (chøng nhËn l·nh sù) t¹i
C¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam ®èi víi hå s¬ ®· hoµn thµnh
thñ tôc tõ bíc 1~ 4 vµ ®· cã b¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký +
X¸c nhËn con dÊu cña
ngêi ®¨ng ký+ Chøng
nhËn l·nh sù con dÊu
+Hîp ph¸p hãa l·nh sù

Chøng thùc b¶n dÞch tiÕng ViÖt t¹i c¸c c¬ quan/tæ chøc
theo quy ®Þnh ®èi víi bé tµi liÖu ®· hoµn thµnh tõ bíc 1~4
vµ ®· hîp ph¸p hãa l·nh sù
※ B¶n dÞch tiÕng ViÖt vµ tê chøng thùc b¶n dÞch sÏ nép
cho PACCOM

B¶n sao GiÊy ®¨ng ký +
X¸c nhËn con dÊu cña
ngêi ®¨ng ký + Chøng
nhËn l·nh sù con dÊu +
Hîp ph¸p hãa l·nh sù
+B¶n dÞch chøng thùc
tiÕng ViÖt

Nép toµn bé tµi liÖu b¶n gèc cho PACCOM

Nép toµn bé nh÷ng tµi
liÖu nªu trªn

1

5

6

7
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S¬ ®å: Quy tr×nh c¸c bíc tõ khi chuÈn bÞ ®Õn nép Chøng nhËn t c¸ch
ph¸p nh©n cho PACCOM
Thñ tôc t¹i NhËt B¶n
Së T ph¸p
B¶n sao GiÊy ®¨ng ký t c¸ch ph¸p nh©n

(§Þa ph¬ng) Së T ph¸p/ Gi¸m ®èc Së T ph¸p
X¸c nhËn con dÊu cña ngêi ®¨ng ký

Lùa chän hîp ph¸p hãa l·nh sù t¹i ViÖt Nam hoÆc NhËt B¶n
※ Lu ý: Tham kh¶o gi¶i thÝch vÒ Nghiªm cÊm tiÕn hµnh thñ tôc chång chÐo nhau khi chøng
thùc con dÊu. Tïy thuéc vµo viÖc xin chøng thùc con dÊu t¹i Phßng chøng thùc thuéc Bé Ngo¹i
giao NhËt B¶n hay t¹i §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n Nh©t B¶n t¹i ViÖt Nam ®Ó tiÕn hµnh thñ tôc
hîp ph¸p hãa l·nh sù tiÕp theo.

Thùc hiÖn t¹i NhËt B¶n

Thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam

Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n NB t¹i VN

X¸c nhËn con dÊu c«ng

X¸c nhËn con dÊu c«ng

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n VN t¹i NB

V¨n phßng c«ng chøng/C«ng ty dÞch thuËt

Hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù)

B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc①

Côc L·nh sù Bé Ngo¹i giao
Së Ngo¹i vô TP. HCM

Bé Ngo¹i
giao VN thu
b¶n dÞch nµy

Hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù)

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n VN t¹i NB
B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc②

V¨n phßng c«ng chøng/C«ng ty dÞch thuËt
B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc②
Nép b¶n
dÞch nµy

PACCOM (Ban §iÒu phèi viÖn trî nh©n d©n)
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5)

Lý lÞch t ph¸p (GiÊy chøng nhËn cña c¶nh s¸t, GiÊy chøng nhËn kh«ng
ph¹m téi)

Lu ý: Bé tµi liÖu ®Çy ®ñ ph¶i bao gåm:
・Lý lÞch t ph¸p cña ViÖt Nam hoÆc giÊy tê t¬ng ®¬ng x¸c nhËn kh«ng cã
tiÒn ¸n tiÒn sù do c¬ quan qu¶n lý cÊp
・§èi tîng ¸p dông: Ngêi dù kiÕn lµ ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cña tæ chøc NGO
níc ngoµi ®ang ®Þnh ®Ò nghÞ cÊp G§K lËp V¨n phßng Dù ¸n hoÆc G§K lËp
V¨n phßng §¹i diÖn
・Hîp ph¸p hãa Lý lÞch t ph¸p (Trêng hîp ®îc cÊp ngoµi ViÖt Nam)
・B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc cña Lý lÞch t ph¸p (trong trêng hîp ®îc viÕt
b»ng tiÕng níc ngoµi)
・Mét bé c¸c tµi liÖu gèc

① Lý lÞch t ph¸p cña ViÖt Nam lµ g×?
Lý lÞch t ph¸p lµ tµi liÖu chøng minh kh«ng ph¹m téi. Theo quy ®Þnh cña NghÞ
®Þnh sè 12, ngêi dù kiÕn lµm ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cña tæ chøc NGO níc ngoµi
®Ò nghÞ cÊp G§K lËp V¨n phßng Dù ¸n hoÆc G§K lËp V¨n phßng §¹i diÖn ph¶i
nép giÊy tê chøng minh kh«ng ph¹m téi do quèc gia n¬i thêng tró 6 th¸ng gÇn
nhÊt cÊp.
② GiÊy tê t¬ng ®¬ng víi Lý lÞch t ph¸p cña ViÖt Nam
Tïy thuéc vµo quèc gia n¬i thêng tró 6 th¸ng gÇn nhÊt mµ tµi liÖu cÇn nép gåm:
N¬i c tró
6 th¸ng
gÇn nhÊt
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Hå s¬ nép

Ghi chó

ViÖt Nam

Lý lÞch t ph¸p (GiÊy chøng
nhËn kh«ng ph¹m téi）

NhËt B¶n

GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi
(GiÊy chøng nhËn cña c¶nh
s¸t/GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m
téi)

Göi ®¬n ®Ò nghÞ th«ng qua Bé
Ngo¹i giao. Côc C¶nh s¸t
hoÆc Së C¶nh s¸t cña
tØnh/thµnh phè cÊp

Níc thø 3
ngoµi
NhËt B¶n vµ
ViÖt Nam

H×nh thøc chøng nhËn chÝnh thøc
t¬ng ®¬ng víi Lý lÞch t ph¸p
(GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi)
do níc ®ang c tró cÊp

CÇn x¸c nhËn víi níc ®ã

Do Së T ph¸p cña tØnh/
thµnh phè n¬i c tró cÊp

N¬i c tró
6 th¸ng
gÇn nhÊt
C¸c môc lu ý

Hå s¬ nép

Ghi chó

※NÕu b»ng tiÕng níc ngoµi (tiÕng NhËt vµ tiÕng Anh) th× ph¶i cã
b¶n dÞch chøng thùc ®Ýnh kÌm
※§èi víi Lý lÞch t ph¸p cña NhËt hoÆc mét níc thø 3 th× ph¶i hîp
ph¸p hãa l·nh sù t¹i c¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam
※§èi víi Lý lÞch t ph¸p cña ViÖt Nam cÊp th× kh«ng cÇn hîp ph¸p
hãa l·nh sù

③ Lý lÞch t ph¸p cña NhËt B¶n (GiÊy chøng nhËn cña c¶nh s¸t, GiÊy chøng nhËn
kh«ng ph¹m téi)
GiÊy tê cña NhËt B¶n t¬ng ®¬ng víi Lý lÞch t ph¸p do Së T ph¸p, c¬ quan cã
thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp, lµ GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi. GiÊy chøng
nhËn kh«ng ph¹m téi do c¶nh s¸t cÊp cßn gäi lµ GiÊy chøng nhËn cña c¶nh s¸t, lµ
v¨n b¶n chøng minh viÖc kh«ng cã lý lÞch ph¹m téi.
④ VÒ viÖc xÐt cÊp ®Æc biÖt GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi cña NhËt B¶n
NÕu xin cÊp GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi t¹i NhËt B¶n th× sÏ ph¶i nép ®¬n ®Ò
nghÞ xÐt cÊp ®Æc biÖt, sau khi nép ®¬n sÏ cÇn thÈm tra xem cã cÇn hay kh«ng cÇn
cÊp GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi.
Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n ®Ò nghÞ Côc C¶nh s¸t cÊp GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m
téi trªn c¬ së luËt ph¸p cña ChÝnh phñ níc ®èi t¸c. T¹i Bé Ngo¹i giao cã mét danh
s¸ch lý do xÐt cÊp cña mçi níc riªng biÖt, lµ c¬ së ph¸p lý ®· h×nh thµnh trong qu¸
khø, nªn sÏ ¸p dông xÐt cÊp b×nh thêng víi nh÷ng trêng hîp yªu cÇu cã c¬ së
ph¸p lý râ rµng. Tuy nhiªn, ®èi víi GiÊy chøng nhËn kh«ng ph¹m téi mµ c¸c tæ
chøc NGO NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i nép ®Ó lµm thñ tôc ®¨ng ký, th× cha
®îc nªu trong danh s¸ch c¸c lý do xÐt cÊp cña ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm n¨m 2013.
Do ®ã, sÏ xö lý theo diÖn xÐt cÊp ®Æc biÖt.
Trong thêi gian tíi, nÕu ViÖt Nam ®îc vµo trong danh s¸ch xÐt cÊp cña Bé Ngo¹i
giao NhËt B¶n th× sÏ thuËn lîi h¬n v× thuéc diÖn xÐt cÊp b×nh thêng. Tuy nhiªn, t¹i
thêi ®iÓm hiÖn nay (n¨m 2013) th× vÉn cha râ khi nµo sÏ ®îc ¸p dông chÕ ®é trªn.
⑤ Trêng hîp xin cÊp Lý lÞch t ph¸p t¹i NhËt B¶n
NÕu muèn xin cÊp Lý lÞch t ph¸p th× nép ®¬n th«ng qua Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n
vµ do Côc C¶nh s¸t/ Së C¶nh s¸t tØnh/thµnh phè cÊp. NÕu c tró ë níc ngoµi th×
nép ®¬n cho c¬ quan ë níc ngoµi (§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n NhËt B¶n).
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Bé phËn chøng nhËn Phßng dÞch vô l·nh sù, Côc l·nh sù, Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n
〒100-8919 Sendaiku 2-2-1 §iÖn tho¹i: 03-3580-3311(sè m¸y lÎ: 4995)

Bé Ngo¹i giao sÏ ®Ò nghÞ Côc C¶nh s¸t cÊp. Chi tiÕt vÒ thñ tôc vµ hå s¬ xin h·y liªn
hÖ trùc tiÕp víi Bé Ngo¹i giao vµ Côc C¶nh s¸t cña NhËt B¶n.
⑥ Nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó xin cÊp Lý lÞch t ph¸p NhËt B¶n
§èi víi nh÷ng ®Ò nghÞ xin cÊp ®Æc biÖt, cÇn ph¶i cung cÊp c¸c giÊy tê c¨n cø chøng
minh yªu cÇu ®ã dùa trªn ph¸p luËt cña níc tiÕp nhËn. Chi tiÕt vÒ nh÷ng tµi liÖu cÇn
thiÕt ph¶i x¸c nhËn vµ lµm theo híng dÉn cña Bé Ngo¹i giao vµ Côc C¶nh s¸t cña
NhËt B¶n.
Trêng hîp ®îc yªu cÇu xuÊt tr×nh 2 lo¹i giÊy tê díi ®©y th× cÇn chuÈn bÞ nh sau:
Tµi liÖu

Hå s¬ t¬ng øng

Xö lý

Th ®Ò nghÞ tõ c¬ quan yªu
cÇu cÊp Lý lÞch t ph¸p (chñ
yÕu lµ c¬ quan Nhµ níc)

Th tõ PACCOM

Sau khi hái c¬ quan cã thÈm
quyÒn cña NhËt B¶n vÒ néi dung
cÇn thiÕt cña th ®Ò nghÞ, tæ chøc
NGO NhËt B¶n cÇn liªn hÖ víi
c¸c bé phô tr¸ch cña PACCOM
®Ò nghÞ cÊp th ®Ò nghÞ

B¶n dÞch tiÕng NhËt cña c¸c
quy ®Þnh ph¸p quy liªn quan
®Õn ®Ò nghÞ cÊp Lý lÞch t
ph¸p (DÞch c¸c néi dung liªn
quan ®Õn tªn cña giÊy tê, c¬
quan ph¸t hµnh, lý do cÇn
cÊp Lý lÞch t ph¸p, thêi h¹n
hiÖu lùc)

B¶n dÞch tiÕng
NhËt NghÞ ®Þnh sè
12 vµ Th«ng t sè
05

Tæ chøc NGO NhËt B¶n tham
kh¶o trong cuèn Handbook tiÕng
ViÖt vµ tiÕng Anh

⑦ Thêi gian ®Ó ®îc cÊp Lý lÞch t ph¸p NhËt B¶n
Sau khi nhËn ®îc hå s¬ tõ ngêi ®Ò nghÞ, Bé Ngo¹i giao sÏ chuyÓn hå s¬ nµy
®Õn Côc C¶nh s¸t. Sau ®ã, Côc C¶nh s¸t sÏ thÈm tra mÊt kho¶ng vµi th¸ng,
nhanh lµ 3-4 tuÇn. Trêng hîp ®îc cÊp, Côc C¶nh s¸t sÏ liªn hÖ trùc tiÕp víi
ngêi ®Ò nghÞ. Khi lµm thñ tôc xin cÊp Lý lÞch t ph¸p t¹i Së C¶nh s¸t n¬i c
tró , h·y lµm theo híng dÉn cña Côc C¶nh s¸t. Th«ng thêng, ®Ó ®îc cÊp t¹i
Côc C¶nh s¸t sÏ ph¶i mÊt kho¶ng 1~2 tuÇn.
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⑧ Hîp ph¸p hãa l·nh sù (chøng nhËn l·nh sù) Lý lÞch t ph¸p (GiÊy chøng
nhËn kh«ng ph¹m téi/Chøng nhËn cña c¶nh s¸t)
Thñ tôc

1

2

3

4

5

6

KÕt qu¶

Nép ®¬n th«ng qua Bé Ngo¹i giao vµ sÏ nhËn GiÊy chøng
nhËn kh«ng ph¹m téi do Côc C¶nh s¸t cÊp
※ VÒ thñ tôc xin cÊp Lý lÞch t ph¸p, xin h·y liªn hÖ trùc tiÕp
víi Bé Ngo¹i giao vµ Côc c¶nh s¸t

Lý lÞch t ph¸p

LÊy chøng nhËn l·nh sù con dÊu t¹i Bé Ngo¹i giao NhËt B¶n
※ VÒ thñ tôc chøng nhËn l·nh sù con dÊu, xin h·y liªn hÖ
trùc tiÕp víi Bé Ngo¹i giao

Lý lÞch t ph¸p
+ Chøng nhËn
l·nh sù con dÊu

LÊy chøng thùc b¶n dÞch tiÕng ViÖt t¹i c¸c c¬ quan/tæ chøc
theo quy ®Þnh ®èi víi Lý lÞch t ph¸p, mµ ®· cã chøng nhËn
l·nh sù con dÊu
※ B¶n dÞch tiÕng ViÖt vµ giÊy chøng thùc b¶n dÞch sÏ ph¶i
nép cho C¬ quan L·nh sù cña ViÖt Nam. NÕu hîp ph¸p hãa
l·nh sù t¹i §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n ViÖt Nam t¹i NhËt
B¶n th× kh«ng cÇn b¶n dÞch chøng thùc.

Lý lÞch t ph¸p +
Chøng nhËn l·nh
sù con dÊu
+ B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

LÊy hîp ph¸p hãa l·nh sù (Chøng nhËn l·nh sù) t¹i C¬ quan
l·nh sù cña ViÖt Nam ®èi víi tµi liÖu ®· hoµn thµnh c¸c qui
tr×nh tõ 1~ 3 vµ ®· cã chøng nhËn l·nh sù con dÊu vµ b¶n dÞch
tiÕng ViÖt chøng thùc

Lý lÞch t ph¸p +
Chøng nhËn l·nh
sù con dÊu
+ Hîp ph¸p hãa
l·nh sù

Chøng thùc b¶n dÞch tiÕng ViÖt t¹i C¬ quan/tæ chøc theo quy
®Þnh ®èi víi tµi liÖu ®· hoµn thµnh c¸c quy tr×nh tõ 1~ 4 vµ ®·
®îc hîp ph¸p hãa l·nh sù
※ B¶n dÞch tiÕng ViÖt chøng thùc ®Ó nép cho PACCOM

Lý lÞch t ph¸p +
Chøng nhËn l·nh
sù con dÊu + Hîp
ph¸p hãa l·nh sù
+ B¶n dÞch tiÕng
ViÖt chøng thùc

Nép toµn bé tµi liÖu gèc cho PACCOM

Nép toµn bé
nh÷ng tµi liÖu ë
trªn
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S¬ ®å : Quy tr×nh thñ tôc tõ khi chuÈn bÞ ®Õn khi nép Lý lÞch t ph¸p cho PACCOM

LÊy t¹i NhËt B¶n

LÊy t¹i ViÖt Nam

Bé Ngo¹i giao←→Côc C¶nh s¸t

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n
NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam

Lý lÞch t ph¸p (Chøng nhËn cña c¶nh s¸t)

Lý lÞch t ph¸p (Chøng nhËn cña c¶nh s¸t)

Lùa chän hîp ph¸p hãa l·nh sù t¹i ViÖt Nam hoÆc t¹i NhËt B¶n
※ Lu ý: Tham kh¶o gi¶i thÝch vÒ Nghiªm cÊm tiÕn hµnh thñ tôc chång chÐo nhau khi chøng
thùc con dÊu. Tïy thuéc vµo viÖc xin chøng thùc con dÊu t¹i Phßng chøng thùc thuéc Bé Ngo¹i
giao NhËt B¶n hay t¹i §¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n Nh©t B¶n t¹i ViÖt Nam ®Ó tiÕn hµnh thñ
tôc hîp ph¸p hãa l·nh sù tiÕp theo.

Thùc hiÖn t¹i NhËt B¶n

Thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam

Bé phËn tiÕp nhËn cña Bé Ngo¹i giao

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n NB t¹i VN

Chøng nhËn con dÊu c«ng

Chøng nhËn con dÊu c«ng

§¹i sø qu¸n/l·nh sù qu¸n VN t¹i NB

Phßng c«ng chøng/C«ng ty dÞch thuËt

Hîp ph¸p hãa l·nh sù(Chøng nhËn l·nh sù)

B¶n dÞch tiÕng ViÖt Chøng thùc b¶n dÞch①

Côc L·nh sù Bé Ngo¹i giao
Së Ngo¹i vô TP. Hå ChÝ Minh

Bé Ngo¹i
giao VN gi÷
b¶n dÞch nµy

Hîp ph¸p hãa l·nh sù(Chøng nhËn l·nh sù)

§¹i sø qu¸n/Tæng l·nh sù qu¸n VN t¹i NB

Phßng c«ng chøng/C«ng ty dÞch thuËt

B¶n dÞch tiÕng ViÖt Chøng thùc b¶n dÞch②

B¶n dÞch tiÕng ViÖt Chøng thùc b¶n dÞch②
Nép b¶n
dÞch nµy

PACCOM (Ban ®iÒu phèi viÖn trî nh©n d©n)
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6) KÕ ho¹ch ho¹t ®éng
Néi dung

Hå s¬

・Tªn ch¬ng tr×nh/dù ¸n (Title of Program/Poject)
・§Þa ®iÓm thùc hiÖn (Project Site)
・LÜnh vùc ho¹t ®éng (Project Sector)
KÕ ho¹ch ・C¬ quan ®èi t¸c (Project Partner) ※ NÕu cã
ho¹t ®éng ・Thêi gian thùc hiÖn (Project Duration) ※Tõ th¸ng .../n¨m... ®Õn
th¸ng.../n¨m....
・Tæng kinh phÝ (Total Budget)
・Ch÷ ký ngêi ®¹i diÖn cña tæ chøc hoÆc ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam

Lu ý

※ Ghi thêi gian phï hîp víi thêi gian cña GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng (thêi
gian dù ®Þnh ®îc cÊp phÐp ho¹t ®éng)
※ Kh«ng cã b¶n mÉu kÕ ho¹ch nhng cã thÓ tham kh¶o mÉu b¸o c¸o hµng
n¨m. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc NGO cã thÓ tù ®iÒu chØnh
néi dung cho phï hîp sau khi xin ý kiÕn chØnh söa, bæ sung cña PACCOM

7) B¸o c¸o ho¹t ®éng
Hå s¬

Néi dung

・Tªn ch¬ng tr×nh/dù ¸n (Title of Program/Project)
・§Þa ®iÓm thùc hiÖn (Project Site)
・LÜnh vùc ho¹t ®éng (Project Sector)
・C¬ quan ®èi t¸c (Project Partner) ※ NÕu cã
B¸o c¸o
・Thêi gian thùc hiÖn (Project Duration) ※Tõ th¸ng .../ n¨m... ®Õn
ho¹t ®éng
th¸ng ... / n¨m....
・Tæng kinh phÝ (Total Budget)
・Kinh phÝ ®· thùc hiÖn (Total Amount Transferred)
・Ch÷ ký ngêi ®¹i diÖn cña tæ chøc hoÆc ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam

Lu ý

※ Kh«ng cã b¶n mÉu kÕ ho¹ch nhng cã thÓ tham kh¶o mÉu b¸o c¸o hµng
n¨m. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh lËp b¸o c¸o, tæ chøc NGO cã thÓ tù ®iÒu
chØnh néi dung phï hîp sau khi xin ý kiÕn chØnh söa, bæ sung cña
PACCOM
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■ Néi dung quan träng thø hai híng dÉn vÒ hå s¬ xin cÊp GiÊy ®¨ng ký
● Tµi liÖu ®îc viÕt b»ng tiÕng ViÖt th× kh«ng cÇn cã b¶n dÞch tiÕng ViÖt
chøng thùc. Tuy nhiªn, nªn nép kÌm theo b¶n tiÕng Anh hoÆc tiÕng NhËt
®Ó tham kh¶o.
C¸c tµi liÖu gèc ®îc viÕt b»ng tiÕng ViÖt th× kh«ng cÇn cã b¶n
dÞch chøng thùc. Tuy nhiªn, v× tµi liÖu ®· nép ®îc coi lµ NGO
níc ngoµi còng n¾m ®îc toµn bé néi dung, do ®ã, ®Ó thuËn
lîi cho c¶ ngêi NhËt vµ ngêi ViÖt trong viÖc x¸c nhËn néi
dung th× nªn xuÊt tr×nh thªm bé tµi liÖu theo mét trong hai c¸ch
sau, víi néi dung nh nhau kÌm theo ch÷ ký, ®ãng dÊu cña
ngêi ®¹i diÖn.
C¸ch 1: TiÕng ViÖt vµ TiÕng NhËt
C¸ch 2: TiÕng ViÖt vµ TiÕng Anh

2.1.5 C¸ch thøc nép vµ c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ xin cÊp GiÊy ®¨ng ký
Sau ®©y lµ c¸ch thøc nép hå s¬ vµ c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬:
§Þa ®iÓm

T¹i
ViÖt Nam

C¸ch thøc nép
Ngêi ®¹i diÖn
nép trùc tiÕp
Ngêi ñy quyÒn
nép trùc tiÕp

C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬
ñy ban C«ng t¸c vÒ c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ
níc ngoµi (COMINGO)
§Þa chØ: 105A Qu¸n Th¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi,
ViÖt Nam
§iÖn tho¹i: +84 (0)43 843 6961

Qua ®êng
bu ®iÖn
T¹i
NhËt B¶n

Qua ®êng
bu ®iÖn

2.1.6 C¸ch thøc nhËn GiÊy ®¨ng ký vµ c¸c thñ tôc tiÕp sau ®ã
1)
Thñ tôc xin cÊp GiÊy x¸c nhËn t¹m thêi (§iÒu 10, Ch¬ng II, Th«ng t sè 05)
Trong khi GiÊy ®¨ng ký cha ®îc gia h¹n, bæ sung, söa ®æi kÞp thêi h¹n, ®Ó t¹o
®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc ho¹t ®éng b×nh thêng cho ®Õn khi ®îc cÊp GiÊy
®¨ng ký, COMINGO sÏ cÊp GiÊy x¸c nhËn t¹m thêi víi c¸c ®iÒu kiÖn sau:
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Néi dung vµ mét sè ®iÓm lu ý

§iÒu kiÖn
®Ó
®îc cÊp

Nh÷ng
tµi liÖu
cÇn thiÕt

・Tæ chøc NGO níc ngoµi cÇn göi th ®Ò nghÞ
・Trong trêng hîp gia h¹n, söa ®æi bæ sung GiÊy ®¨ng ký, sÏ chØ cÊp GiÊy
x¸c nhËn t¹m thêi theo néi dung GiÊy ®¨ng ký cò do cha x¸c nhËn ®îc
néi dung ®Ò nghÞ söa ®æi
・Thêi h¹n sö dông: Kho¶ng 1 th¸ng ®Õn 45 ngµy
※ Bé hå s¬ cã thÓ b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh. NÕu chØ b»ng tiÕng
NhËt sÏ kh«ng hîp lÖ.

Th

・ Göi ®Õn PACCOM
・ Lý do
・ §Þa chØ
・ Con dÊu vµ ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn cña NGO
※ §¹i diÖn cña NGO cã thÓ lµ mét trong nh÷ng ngêi sau
・ Ngêi ®øng ®Çu cña tæ chøc
・ Ngêi ®¹i diÖn t¹i VN ®· ®îc ghi trong G§K cò
・ Ngêi ®¹i diÖn t¹i VN dù kiÕn ®îc ghi trong G§K míi

C¸ch thøc ・Qua ®êng bu ®iÖn
nép
・ HoÆc göi tµi liÖu b¶n scan (PDF) qua email cho ngêi phô tr¸ch cña
PACCOM

2) C¸ch thøc nhËn GiÊy ®¨ng ký
GiÊy ®¨ng ký cã thÓ ®îc nhËn trùc tiÕp t¹i PACCOM hoÆc cã thÓ ®îc göi qua
®êng bu ®iÖn tíi ®Þa chØ mµ tæ chøc NGO ®Ò nghÞ
C¸ch thøc
nhËn

NhËn
trùc tiÕp

N¬i nhËn

Ngêi
nhËn

Ngêi
®¹i
DiÖn
COMINGO cã tªn
（PACCOM） Trªn
GiÊy
®¨ng
ký

Tµi liÖu

Göi tríc 2 tuÇn
・§Õn PACCOM
・Môc ®Ých ®Õn th¨m (NhËn G§K)
・Ngêi nhËn (Ngêi ®¹i diÖn cã tªn trªn G§K)
・Thêi gian
・Sè hé chiÕu
・Ký tªn (Ngêi ®¹i diÖn cã tªn trªn G§K)
※Th cã thÓ b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh. NÕu
chØ b»ng tiÕng NhËt sÏ kh«ng hîp lÖ.
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C¸ch thøc
nhËn

NhËn
trùc tiÕp

N¬i nhËn

COMINGO Ngêi
（PACCOM） ®îc
ñy
quyÒn

Tµi liÖu

Göi tríc 2 tuÇn
・§Õn PACCOM
・Môc ®Ých ®Õn th¨m (NhËn G§K)
・Ngêi nhËn (Ngêi ®¹i diÖn cã tªn
trªn G§K)
・Thêi gian
・Sè hé chiÕu
・Ký tªn (Ngêi ®¹i diÖn cã tªn trªn
G§K)
※ Khi ®Õn nhËn G§K, ngêi ®îc ñy
quyÒn ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê sau:
Th uû quyÒn (Tõ ngêi cã tªn trªn G§K
cho ngêi ®îc ñy quyÒn)
Chøng minh th nh©n d©n cña ngêi
®îc ñy quyÒn (hoÆc b¶n sao hé chiÕu)
※ Th cã thÓ b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng
Anh. NÕu chØ b»ng tiÕng NhËt sÏ kh«ng
hîp lÖ.

§Þa chØ t¹i
ViÖt Nam

Th ®Ò nghÞ göi qua ®êng bu ®iÖn
・Göi ®Õn PACCOM
・Lý do
・§Þa chØ
・Ch÷ ký vµ con dÊu cña ngêi ®¹i diÖn cã tªn trªn
G§K

Chó ý

・NÕu muèn nhËn qua ®êng bu ®iÖn th× ph¶i nép
th ®Ò nghÞ tríc qua ®êng bu ®iÖn.
・Kh«ng ®Ò nghÞ qua email hoÆc ®iÖn tho¹i
・Kh«ng göi qua ®êng bu ®iÖn ra níc ngoµi
(NhËt B¶n)
・ChØ göi qua ®êng bu ®iÖn ë ViÖt Nam tíi ®Þa
chØ mµ NGO ®Ò nghÞ.

NhËn qua
®êng
bu ®iÖn
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Ngêi
nhËn

※ Mét sè lu ý
NÕu c¸c tæ chøc NGO NhËt B¶n thùc hiÖn c¸c dù ¸n trong khu«n khæ Ch¬ng tr×nh
§èi t¸c Ph¸t triÓn cña JICA th× cã thÓ ®îc JICA trî gióp . H·y liªn hÖ trùc tiÕp víi
c¸n bé phô tr¸ch cña JICA. PACCOM sÏ kh«ng lµm trung gian trong viÖc nµy.
3) Ký kÕt MOU
Sau khi ®îc cÊp GiÊy ®¨ng ký, tæ chøc NGO níc ngoµi
ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam cÇn ph¶i ký kÕt MOU víi VUFO.
VÒ nguyªn t¾c, tæ chøc NGO níc ngoµi cã ®Çy ®ñ quyÒn
ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam sau khi ®îc cÊp GiÊy ®¨ng ký vµ
hoµn thµnh ký kÕt MOU. CÇn lu ý r»ng nÕu chØ cã GiÊy
®¨ng ký kh«ng th«i th× cha hoµn thµnh thñ tôc.
B¶n MOU cã mÉu b»ng tiÕng Anh vµ tiÕng ViÖt. Thñ tôc ký
kÕt MOU do PACCOM phô tr¸ch.
4) Th«ng b¸o ho¹t ®éng (§iÒu 17, Ch¬ng III, NghÞ ®Þnh sè 12 vµ §iÒu 16,
Ch¬ng III, Th«ng t sè 05)
Trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊp, gia h¹n, söa ®æi, bæ sung GiÊy ®¨ng ký, tæ
chøc NGO níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c UBND
tØnh/thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng n¬i tæ chøc NGO níc ngoµi cã hoÆc dù kiÕn
sÏ tiÕn hµnh ho¹t ®éng hoÆc ®Æt trô së V¨n phßng dù ¸n, V¨n phßng ®¹i diÖn. §ång
thêi còng cÇn ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam.
Theo quy ®Þnh nµy, kh«ng cÇn thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng víi UBND tØnh/thµnh phè
trùc thuéc Trung ¬ng nh tríc ®©y n÷a.
Môc Lôc

Néi dung

Thêi h¹n

Trong vßng 45 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊp, gia h¹n, söa ®æi,
bæ sung GiÊy ®¨ng ký

C¸ch thøc

Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n

N¬i nhËn
th«ng b¸o

・UBND c¸c tØnh/thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng n¬i dù kiÕn
thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh/dù ¸n
・ UBND c¸c tØnh/thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng n¬i NGO
níc ngoµi ®Æt v¨n phßng
・ C¬ quan ®èi t¸c cña ViÖt Nam

Hå s¬
®Ò nghÞ

・Th ®Ò nghÞ
・B¶n sao GiÊy ®¨ng ký

※ Theo quy ®Þnh hiÖn nay, NGO níc ngoµi ®· cã GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng cã thÓ
®îc më V¨n phßng Dù ¸n. VÒ thñ tôc cô thÓ, xin liªn hÖ trùc tiÕp víi PACCOM.
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2.2 Phª duyÖt ch¬ng tr×nh/dù ¸n ®Ó ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam:
C¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm xin phª duyÖt
2.2.1 Quy tr×nh chung: Tõ khi chuÈn bÞ tiÕp nhËn, thÈm ®Þnh, xin phª duyÖt ®Õn khi
ký kÕt Tháa thuËn viÖn trî (MM)/ V¨n b¶n ghi nhí (MOU) cña ch¬ng tr×nh/Dù ¸n
Lu ý: §Ó tiÕn hµnh dù ¸n t¹i ViÖt Nam, ph¶i cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt kho¶n viÖn trî
do c¬ quan thÈm quyÒn cña ViÖt Nam ban hµnh vµ b¶n MM/MOU ®îc ký kÕt gi÷a
Bªn tµi trî vµ Bªn tiÕp nhËn.

§Ó ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, NGO níc ngoµi kh«ng ph¶i chØ tiÕn hµnh thñ tôc
®¨ng ký ho¹t ®éng mµ cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét thñ tôc quan träng n÷a lµ: xin phª
duyÖt ch¬ng tr×nh/dù ¸n ®èi víi c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt cña ViÖt
Nam . Thñ tôc nµy ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 93 vµ Th«ng t 07.
Sau ®©y lµ tãm lîc vÒ quy tr×nh tõ khi chuÈn bÞ hå s¬ ®Õn khi ký kÕt MM/MOU
gi÷a c¸c bªn liªn quan.
① ChuÈn bÞ hå s¬ cÇn thiÕt ®Ó xin ®Ò nghÞ phª duyÖt kho¶n viÖn trî: Ph¶i cã sù hîp t¸c
chÆt chÏ gi÷a hai c¬ quan thùc hiÖn phÝa ViÖt Nam vµ NhËt B¶n ®Ó chuÈn bÞ tµi liÖu
② Nép hå s¬ ®Ò nghÞ phª duyÖt
③ C¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh phª duyÖt
④ Ký kÕt MM/MOU gi÷a tæ chøc NGO níc ngoµi vµ c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam
※ Thñ tôc xin phª duyÖt cã thÓ tiÕn hµnh song song cïng lóc víi thñ tôc ®¨ng ký ho¹t ®éng
NGO níc ngoµi.
S¬ ®å quy tr×nh chung
Tæ chøc
NGO níc ngoµi

§èi t¸c ViÖt Nam

ChuÈn bÞ hå s¬ xin phª duyÖt

Nép hå s¬
xin phª duyÖt
NhËn quyÕt ®Þnh
phª duyÖt

Ký kÕt MOU / Hîp ®ång...

C¬ quan thÈm ®Þnh
phÝa ViÖt Nam

C¬ quan
phª duyÖt

Bæ sung vµ nép l¹i hå s¬

ThÈm ®Þnh hå s¬

Phª duyÖt vµ
ban hµnh
quyÕt ®Þnh

Tõ khi nép ®ñ hå s¬
cho ®Õn khi ban hµnh quyÕt ®Þnh
phª duyÖt mÊt kho¶ng 1 th¸ng

§©y lµ quy tr×nh chung híng dÉn thñ tôc xin phª duyÖt theo NghÞ ®Þnh 93. Chi tiÕt vÒ tr×nh
tù vµ néi dung hå s¬ phª duyÖt xin liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸n bé phô tr¸ch cña c¸c c¬ quan
chuyªn tr¸ch thuéc c¸c Bé ngµnh chñ qu¶n hoÆc ñy ban nh©n d©n tØnh/thµnh.
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2.2.2 Thñ tôc xin phª duyÖt dù ¸n víi c¬ quan thÈm quyÒn vµ QuyÕt ®Þnh phª duyÖt
1)
ChuÈn bÞ hå s¬ xin phª duyÖt
ViÖc ®Çu tiªn lµ chuÈn bÞ hå s¬ xin phª duyÖt. C¸c bíc vµ tr×nh tù tiÕn hµnh ®îc
thùc hiÖn theo nh S¬ ®å trªn.
§Ó cã thÓ chuÈn bÞ tèt vµ ®Çy ®ñ hå s¬ xin phª duyÖt th× tríc hÕt ph¶i hiÓu vµ t×m
hiÓu râ vÒ tÝnh chÊt cña kho¶n viÖn trî ®Ò nghÞ phª duyÖt. Cã bèn lo¹i kho¶n viÖn
trî: Ch¬ng tr×nh, dù ¸n, phi dù ¸n vµ cøu trî khÈn cÊp. Tham kh¶o thªm t¹i §iÒu
4 NghÞ ®Þnh 93.
T¬ng øng víi c¸c kho¶n viÖn trî nãi trªn sÏ cã hai lo¹i hå s¬ xin phª duyÖt lµ: V¨n
kiÖn ch¬ng tr×nh/dù ¸n vµ Hå s¬ viÖn trî phi dù ¸n/cøu trî khÈn cÊp. Ngoµi hai
lo¹i hå s¬ nãi trªn còng cÇn ph¶i chuÈn bÞ mét sè tµi liÖu kh¸c theo ®Ò nghÞ cña tõng
c¬ quan liªn quan hoÆc ®Þa ph¬ng. Sau khi hoµn thiÖn bé hå s¬, c¬ quan ®èi t¸c sÏ
tr×nh cho c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó xin phª duyÖt. §Ó c¬ quan ®èi t¸c cã thÓ chuÈn
bÞ tèt bé hå s¬, tæ chøc NGO NhËt B¶n cÇn ph¶i hîp t¸c chÆt chÏ vµ cung cÊp c¸c
th«ng tin cÇn thiÕt .
Lu ý: Tïy theo yªu cÇu cña tõng bé, ngµnh hoÆc ®Þa ph¬ng mµ sÏ cã bæ sung
thªm tµi liÖu ngoµi nh÷ng tµi liÖu ®îc nªu díi ®©y.
§iÒu 12 NghÞ ®Þnh 93: Danh s¸ch c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó xin thÈm ®Þnh, phª
duyÖt kho¶n viÖn trî Phi chÝnh phñ níc ngoµi
Tµi liÖu cÇn thiÕt

Chi tiÕt

1. V¨n b¶n ®Ò nghÞ tr×nh
phª duyÖt

V¨n b¶n cña c¬ quan chñ qu¶n hoÆc chñ kho¶n
viÖn trî (trong trêng hîp c¬ quan chñ qu¶n trùc
tiÕp qu¶n lý)

2. V¨n kiÖn ch¬ng tr×nh/
dù ¸n

V¨n b¶n nµy ®îc ¸p dông ®èi víi kho¶n viÖn trî lµ
ch¬ng tr×nh/dù ¸n. Chi tiÕt vÒ néi dung cña V¨n
kiÖn ch¬ng tr×nh xin tham kh¶o kho¶n 1 §iÒu 9
NghÞ ®Þnh 93 vµ mÉu v¨n kiÖn. Trong hå s¬ xin phª
duyÖt cã môc kª khai vÒ chi phÝ ho¹t ®éng, v× vËy
cÇn th¶o luËn kü tríc khi kª khai môc nµy, ®Æc
biÖt lµ vÒ chi phÝ nh©n sù.
Chi tiÕt vÒ hå s¬ viÖn trî phi dù ¸n xin tham kh¶o
kho¶n 3 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh 93.
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Tµi liÖu cÇn thiÕt

Chi tiÕt

3. V¨n b¶n cña Bªn tµi trî th«ng
b¸o hoÆc cam kÕt xem xÐt tµi trî
cho kho¶n viÖn trî ®ã

Lµ v¨n b¶n nªu râ sù hîp t¸c cña nhµ tµi trî.
§Æc biÖt, cã mét sè trêng hîp yªu cÇu ph¶i
ghi râ ng©n s¸ch tµi trî trong v¨n b¶n nµy.

4. C¸c v¨n b¶n ghi nhí cam kÕt
gi÷a hai bªn vÒ viÖc thùc hiÖn
kho¶n viÖn trî

V¨n b¶n nµy ®îc ¸p dông ®èi víi kho¶n viÖn
trî phi dù ¸n.

5.B¶n sao GiÊy ®¨ng ký ho¹t
®éng t¹i ViÖt Nam cña Bªn tµi trî
do Bé Ngo¹i giao cÊp
6. Tµi liÖu kh¸c

C¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu cña c¬ quan ®èi t¸c
hoÆc c¬ quan chñ qu¶n

2)

C¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh, phª duyÖt
§Ó lµm thñ tôc xin phª duyÖt, c¬ quan ®èi t¸c sÏ ph¶i nép ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ cho
C¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan cã ®ñ thÈm quyÒn phª duyÖt kho¶n viÖn trî. Sau khi
nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ vµ ®îc phª duyÖt, C¬ quan chñ qu¶n sÏ göi quyÕt ®Þnh phª
duyÖt (b¶n gèc) tíi c¬ quan ®èi t¸c. Chi tiÕt vÒ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn phª
duyÖt vµ quy tr×nh phª duyÖt xin tham kh¶o ®iÒu 15, Ch¬ng 3, NghÞ ®Þnh sè 93.

3)

Thêi gian tõ khi nép ®Çy ®ñ hå s¬ ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt
Theo quy ®inh t¹i NghÞ ®Þnh 93, quyÕt ®Þnh phª duyÖt sÏ ®îc xem xÐt ban hµnh
trong vßng 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ.
Tuy nhiªn, trêng hîp yªu cÇu bæ sung hå s¬ do thiÕu tµi liÖu th× thêi h¹n sÏ lµ 30
ngµy lµm viÖc kÕ tõ ngµy nép ®ñ hå s¬ hîp lÖ.

4)

C«ng viÖc cÇn lµm sau khi nhËn quyÕt ®Þnh (Ký kÕt MOU, Hîp ®ång)
Theo §iÒu 6, NghÞ ®Þnh sè 93, sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña c¬ quan cã
thÈm quyÒn, NGO níc ngoµi vµ c¬ quan thùc hiÖn phÝa ViÖt Nam sÏ ký kÕt V¨n
kiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n hoÆc Tháa thuËn viÖn trî PCPNN ®· nép trong bé hå s¬
xin phª duyÖt.
Tuy nhiªn, b¶n dù th¶o ®· nép trong bé hå s¬ còng cã thÓ ®îc ký kÕt tríc khi cã
quyÕt ®Þnh phª duyÖt nÕu ®îc phÐp cña c¬ quan chñ qu¶n.
Bªn tham gia ký kÕt trong b¶n MOU lµ NGO níc ngoµi trùc tiÕp cung cÊp viÖn
trî cho phÝa ViÖt Nam vµ c¬ quan ®èi t¸c.
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Ttrêng hîp nhµ tµi trî trùc tiÕp cung cÊp viÖn trî cho c¶ c¬ quan thùc hiÖn phÝa
ViÖt Nam vµ phÝa NhËt B¶n th× nhµ tµi trî sÏ cÇn ph¶i ký chÝnh thøc trong b¶n
MOU. Nhng nÕu trêng hîp nhµ tµi trî cung cÊp kinh phÝ vµ ñy th¸c cho tæ chøc
NGO NhËt B¶n thùc hiÖn dù ¸n viÖn trî, th× nhµ tµi trî sÏ chØ tham gia ký MOU víi
t c¸ch chøng kiÕn gi¸n tiÕp hoÆc kh«ng cÇn ký vµo b¶n MOU.
Mét sè ®iÓm lu ý trong quy tr×nh nµy nh sau:
① Liªn l¹c víi c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam b»ng v¨n b¶n:
Cã trêng hîp ngêi phô tr¸ch cña tæ chøc NGO NhËt B¶n ®· liªn l¹c víi ngêi
phô tr¸ch phÝa ViÖt Nam nhng néi dung liªn l¹c l¹i kh«ng ®îc truyÒn ®¹t tíi
l·nh ®¹o cña c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam. Do vËy, ®Ó c¸c ho¹t ®éng ®îc thùc hiÖn
mét c¸ch su«n sÎ, ph¶i liªn hÖ víi c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam b»ng c¸ch göi c«ng
v¨n hoÆc gÆp trùc tiÕp b¸o c¸o cho l·nh ®¹o cña c¬ quan ®èi t¸c ViÖt Nam.
② Lu gi÷ hå s¬
QuyÕt ®Þnh phª duyÖt do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh cÇn ®îc lu gi÷ cho
®Õn khi kÕt thóc ch¬ng tr×nh/dù ¸n.
③ Mét sè dù ¸n / kho¶n viÖn trî do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.
Trong trêng hîp nµy c¬ quan chñ qu¶n tr×nh hå s¬ phª duyÖt qua Bé kÕ ho¹ch
vµ §Çu t.

65

2.3 Nh÷ng chuÈn bÞ cÇn thiÕt kh¸c
2.3.1 Xin cÊp Visa
Tham kh¶o: “Nh÷ng qui ®Þnh vÒ tuyÓn dông lao ®éng níc ngoµi, xin cÊp visa vµ
tuyÓn dông lao ®éng ngêi ViÖt Nam” cña V¨n phßng JETRO t¹i Hµ Néi ngµy
10/11/2016
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05.html
2.3.2 Xin cÊp ThÎ t¹m tró
Ngêi níc ngoµi, ngêi ®¹i diÖn cña tæ chøc NGO níc ngoµi, ®îc ghi râ trong
GiÊy ®¨ng ký V¨n phßng dù ¸n hoÆc GiÊy ®¨ng ký VP§D, c tró t¹i ViÖt Nam trªn
1 n¨m th× cã thÓ xin cÊp ThÎ t¹m tró. ThÎ t¹m tró cã thêi h¹n gièng víi thêi h¹n ghi
trªn GiÊy ®¨ng ký (tèi ®a 3 n¨m). NÕu ®· xin ®îc cÊp ThÎ t¹m tró th× trong thêi
gian ®ã kh«ng cÇn gia h¹n Visa.
H¹ng môc
Yªu cÇu

Néi dung

Ngêi ®¹i diÖn V¨n phßng dù ¸n hoÆc V¨n phßng ®¹i diÖn ph¶i
lµ ngêi níc ngoµi c tró ë ViÖt Nam trªn 1 n¨m

Hå s¬
cÇn thiÕt

Th ®Ò nghÞ PACCOM hç trî xin cÊp ThÎ t¹m tró
V¨n b¶n mÉu N7A
V¨n b¶n mÉu N7B
¶nh (3x4cm) 2 c¸i

N¬i nép

Nép th«ng qua PACCOM

§¬n vÞ
qu¶n lý

Bé C«ng an

2.3.3 GiÊy phÐp lao ®éng (§iÒu 20, NghÞ ®Þnh sè 12 vµ §iÒu 12 Th«ng t sè 05)
Ngêi níc ngoµi lao ®éng trªn 3 th¸ng ë ViÖt Nam cÇn xin GiÊy phÐp lao ®éng. Nh©n viªn
cña c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi còng thuéc trêng hîp nµy.
Tuy nhiªn, ngêi ®¹i diÖn sèng t¹i ViÖt Nam cña tæ chøc NGO níc ngoµi ë ViÖt Nam cã
tªn ghi trªn GiÊy ®¨ng ký ho¹t ®éng, GiÊy ®¨ng ký thµnh lËp VP§D vµ V¨n phßng Dù ¸n
th× cã thÓ miÔn GiÊy phÐp lao ®éng. Dï lµ ®èi tîng ®îc miÔn, th× tríc khi b¾t ®Çu lµm
viÖc 30 ngµy, cÇn ph¶i nép c¸c giÊy tê cÇn thiÕt ®Ó x¸c nhËn kh«ng thuéc diÖn cÊp giÊy
phÐp lao ®éng theo mÉu chØ ®Þnh ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 40/2016/TT-BL§TBXH
cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè
11/2016/N§-CP. H·y trùc tiÕp liªn hÖ víi Côc ViÖc lµm cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ
X· héi ®Ó biÕt thªm chi tiÕt.
§Þa chØ liªn hÖ cña Côc ViÖc lµm nh sau:
§Þa chØ: TÇng 6-7, L« D25, ngâ 8B phè T«n ThÊt ThuyÕt, phêng DÞch Väng HËu, CÇu
GiÊy, Hµ Néi
§iÖn tho¹i: +(84) 4 38269517; Fax: +(84) 4 38269520
Tham kh¶o: “Nh÷ng qui ®Þnh vÒ tuyÓn dông lao ®éng níc ngoµi, xin cÊp visa vµ tuyÓn
dông lao ®éng ngêi ViÖt Nam” cña V¨n phßng JETRO t¹i Hµ Néi ngµy 10/11/2016
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_05.html
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2.3.4 Con dÊu vµ tµi kho¶n ng©n hµng (§iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 12; §iÒu 15
Th«ng t 05)
C¸c tæ chøc NGO níc ngoµi ®· hoµn tÊt thñ tôc §¨ng ký cã thÓ ®¨ng ký con
dÊu. (§©y kh«ng ph¶i lµ nghÜa vô)
C¸c tæ chøc NGO níc ngoµi ®· hoµn tÊt thñ tôc §¨ng ký cã thÓ më tµi kho¶n

■ NGO níc ngoµi muèn triÓn khai ho¹t ®éng nµo ë ViÖt Nam?
Ho¹t ®éng mµ tæ chøc NGO níc ngoµi dù ®Þnh triÓn khai thuéc lÜnh vùc u tiªn
sö dông viÖn trî nµo ë ViÖt Nam?
§ã cã ph¶i lµ nh÷ng ho¹t ®éng mµ ®èi t¸c mong muèn thùc hiÖn hay kh«ng?
Cã nh÷ng ho¹t ®éng cã thÓ thùc hiÖn ®îc ë NhËt B¶n hoÆc níc kh¸c nhng
cha ch¾c ®· thùc hiÖn ®îc ë ViÖt Nam.
§«i khi, chóng ta ®Òu biÕt r»ng ®ã lµ nh÷ng ho¹t
®éng rÊt cã Ých vµ rÊt tuyÖt vêi nhng tríc khi b¾t
®Çu th× ai còng cã c¶m gi¸c lo l¾ng vµ kh«ng muèn
bÞ thÊt b¹i. C«ng viÖc hiÖn ®ang tiÕn hµnh ®· rÊt
nhiÒu, kh«ng cßn thêi gian ®Ó b¾t ®Çu mét c«ng viÖc
míi n÷a.
§ã lµ nh÷ng c¶m nhËn hÕt søc b×nh thêng. §iÒu
quan träng lµ x¸c ®Þnh nh÷ng lÜnh vùc nµo ViÖt Nam
®ang u tiªn sö dông viÖn trî!
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3. B¾t ®Çu thùc hiÖn dù ¸n
Lu ý: Sau khi b¾t ®Çu thùc hiÖn Dù ¸n, ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng thñ tôc sau:
l Thêng xuyªn b¸o c¸o ho¹t ®éng cho c¬ quan ®èi t¸c
l Lµm c¸c thñ tôc xin phÐp khi cã ngêi níc ngoµi ®Õn th¨m vµ lµm viÖc
víi Dù ¸n
l LËp B¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng vµ B¸o c¸o n¨m

Sau khi ®· cã GiÊy ®¨ng ký vµ QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n, cuèi cïng th× tæ chøc
NGO NhËt B¶n còng ®· cã thÓ b¾t ®Çu thùc hiÖn dù ¸n.
Khi b¾t ®Çu triÓn khai dù ¸n, ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng, liÖu c¸c tæ chøc
NGO NhËt B¶n cÇn ph¶i chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh nh÷ng thñ tôc nµo n÷a?
~Díi ®©y lµ nh÷ng c©u hái mµ c¸c tæ chøc NGO hay ®Æt ra~
・ Ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng g× tríc khi xuèng th¨m vµ lµm viÖc t¹i ®Þa bµn dù ¸n?
・ Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Dù ¸n, nÕu muèn tiÕp nhËn c¸c ®oµn th¨m quan,
kh¶o s¸t thùc ®Þa t¹i ®Þa bµn Dù ¸n th× ph¶i lµm g×?
・ Thñ tôc khi göi c¸n bé ViÖt Nam ®i ®µo t¹o t¹i NhËt hay Th¸i Lan... nh thÕ
nµo?
・ Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ mang ®îc c¸c chøng tõ thanh to¸n b¶n gèc cña ViÖt
Nam vÒ NhËt B¶n?

Díi ®©y lµ c¸c c©u tr¶ lêi ®Ó hç trî gi¶i quyÕt nh÷ng c©u hái nªu trªn.
Lu ý: Mçi c¬ quan, bé ngµnh vµ ®Þa ph¬ng sÏ cã c¸c ph¬ng thøc gi¶i quyÕt
kh¸c nhau nªn tríc khi thùc hiÖn, h·y liªn hÖ x¸c nhËn víi c¬ quan ®èi t¸c. Trong
trêng hîp lµ dù ¸n trong khu«n khæ §èi t¸c Ph¸t triÓn cña JICA, nÕu ph¸t sinh bÊt
cø vÊn ®Ò nµo nh trªn, h·y liªn hÖ ngay ®Õn ngêi phô tr¸ch Phßng NGO cña V¨n
phßng JICA ViÖt Nam.
3.1 Tríc khi ®Õn ®Þa bµn Dù ¸n hay vÒ níc t¹m thêi
1) Göi th th«ng b¸o tíi Uû ban nh©n d©n cña ®Þa bµn Dù ¸n vµ c¬ quan ®èi t¸c
Theo QuyÕt ®Þnh sè 67/2011/Q§-TTg ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2011 cña Thñ
tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý thèng nhÊt c¸c ho¹t ®éng
®èi ngo¹i cña ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, ngêi
níc ngoµi tríc khi ®Õn th¨m vµ lµm viÖc víi c¸c c¬ quan/tæ chøc thuéc
UBND tØnh/thµnh phè hoÆc c¸c c¬ quan/tæ chøc Trung ¬ng cã trô së ®ãng trªn
®Þa bµn c¸c tØnh/thµnh phè th× ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan chøc n¨ng (UBND
tØnh/thµnh phè vµ Së Ngo¹i vô) b»ng v¨n b¶n.
68

VÝ dô: Thñ tôc ®Ò nghÞ cho phÐp th¨m ®Þa bµn Dù ¸n
Tríc khi §oµn th¨m vµ lµm viÖc víi Dù ¸n kho¶ng 2 tuÇn (Ýt nhÊt lµ tríc 10 ngµy)
®Õn, cÇn ph¶i cã c«ng v¨n xin phÐp göi tíi UBND tØnh/thµnh phè víi nh÷ng th«ng tin
sau:
・ Môc ®Ých ho¹t ®éng hoÆc chuyÕn th¨m
・ Néi dung ho¹t ®éng dù kiÕn
・ Thµnh phÇn ®oµn: Hä vµ tªn, quèc tÞch, chøc vô, tªn c¬ quan/tæ chøc, ngµy
th¸ng n¨m sinh, sè vµ thêi gian hÕt h¹n cña hé chiÕu
※ CÇn x¸c nhËn trùc tiÕp víi c¬ quan ®èi t¸c hoÆc Së Ngo¹i vô tØnh/thµnh phè vÒ
nh÷ng th«ng tin chi tiÕt cÇn cung cÊp vµ thêi gian ph¶i göi c«ng v¨n
3.2 Thñ tôc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
1) TËp huÊn ë NhËt B¶n hoÆc níc thø 3
Thñ tôc ®Ó cö c¸n bé ViÖt Nam sang ®µo t¹o hoÆc thùc tËp sinh ViÖt Nam sang thùc
tËp t¹i NhËt B¶n hoÆc mét níc thø 3 ®îc tiÕn hµnh nh sau dùa trªn nh÷ng kinh
nghiÖm mµ JICA ®· vµ ®ang thùc hiÖn trong viÖc ph¸i cö nµy.
Lo¹i vµ thêi h¹n cña hé chiÕu:
Cã 02 lo¹i hé chiÕu lµ hé chiÕu phæ th«ng vµ hé chiÕu c«ng vô (chØ dµnh cho c«ng chøc
Nhµ níc). Víi hé chiÕu c«ng vô th× kh«ng cÇn xin visa vµo NhËt B¶n.
§èi víi viÖc xin cÊp hé chiÕu c«ng vô th× ph¶i th«ng b¸o tríc vÒ khãa ®µo t¹o cho c¸c Bé
ngµnh chñ qu¶n vµ UBND tØnh/thµnh phè. CÇn ph¶i kiÓm tra kü thêi h¹n hé chiÕu. Hé
chiÕu ph¶i cßn gi¸ trÞ Ýt nhÊt lµ 6 th¸ng trë lªn kÓ tõ ngµy xuÊt c¶nh.
Hå s¬ xin visa vµo NhËt B¶n:
C¸c thñ tôc xin visa vµo NhËt B¶n ®îc híng dÉn cô thÓ trªn trang web cña §¹i sø
qu¸n/Tæng L·nh sù qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam nh díi ®©y. Tïy môc ®Ých chuyÕn
th¨m mµ hå s¬ chuÈn bÞ kh¸c nhau. Lu ý: tõ ngµy nép ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ ®Õn khi nhËn
kÕt qu¶ sÏ mÊt 5 ngµy lµm viÖc (kho¶ng 1 tuÇn bao gåm c¶ ngµy nghØ).
Link híng dÉn cña §¹i sø qu¸n/L·nh sù qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam:
http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_visa.html
Thêi gian thÝch hîp ®Ó chia sÎ th«ng tin víi phÝa ViÖt Nam (chuÈn bÞ cña c¬ quan
phÝa ViÖt Nam trong viÖc ph¸i cö c¸n bé/thùc tËp sinh ra níc ngoµi)
Tríc khi ph¸i cö c¸n bé/thùc tËp sinh ®i níc ngoµi, cÇn ph¶i cã sù chÊp thuËn cña c¬
quan chñ qu¶n hoÆc UBND tØnh/thµnh phè, do ®ã, c¬ quan ®èi t¸c cÇn ph¶i lµm thñ tôc xin
phÐp tríc ®èi víi c¬ quan chñ qu¶n hoÆc UBND tØnh/thµnh phè. Tïy vµo mçi ®Þa
ph¬ng, mçi c¬ quan mµ c¸ch thøc tiÕn hµnh kh¸c nhau, do ®ã, nÕu cã kÕ ho¹ch tiÕp nhËn
häc viªn th× cÇn ph¶i th¶o luËn víi c¬ quan ®èi t¸c vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt cho
khãa häc tríc ®ã kho¶ng 3 th¸ng.
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Th«ng tin liªn quan trong thêi gian t¹m tró ë NhËt B¶n hoÆc níc thø 3:
Sau khi cã ®Çy ®ñ hé chiÕu vµ visa lµ häc viªn ®· cã thÓ xuÊt ph¸t. Nhng thùc tÕ cã
nhiÒu häc viªn vÉn cha thÓ yªn t©m lªn ®êng víi nh÷ng th¾c m¾c nh sau:
SÏ ®îc hç trî kinh phÝ bao nhiªu trong thêi gian häc?
Ai sÏ ®ãn ë s©n bay?
Nªn mÆc trang phôc nh thÕ nµo cho phï hîp?
Cã ¨n s¸ng kh«ng?
C«ng t¸c phÝ lµ bao nhiªu?
Cã nhiÒu häc viªn lÇn ®Çu ra níc ngoµi häc tËp nªn cã nhiÒu c©u hái kh«ng lêng
tríc ®îc. Do vËy, ®Ó tr¸nh trêng hîp cã thÓ x¶y ra bÊt cø vÊn ®Ò g× trong qu¸ tr×nh
häc, nªn tæ chøc buæi híng dÉn tríc khi xuÊt ph¸t cho häc viªn vµ chia sÎ ®Çy ®ñ
nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc sèng vµ sinh ho¹t cña NhËt B¶n hoÆc níc thø 3.
※ Khi tæ chøc c¸c khãa häc t¹i níc ngoµi sÏ cã thÓ ph¸t sinh ra nhiÒu vÊn ®Ò do vËy,
®ßi hái cÇn thêng xuyªn trao ®æi víi phÝa ViÖt Nam vµ øng phã mét c¸ch linh ho¹t.
Xin tham kh¶o qui tr×nh chuÈn bÞ cÇn thiÕt cö c¸n bé ViÖt Nam tham gia khãa ®µo
t¹o ng¾n h¹n t¹i NhËt B¶n trong khu«n khæ Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cho ®èi t¸c cña
JICA díi ®©y:
Tríc khi xuÊt ph¸t 3 th¸ng:
C¬ quan ®èi t¸c quyÕt ®Þnh ngêi tham gia
X¸c nhËn lo¹i hé chiÕu cña ngêi tham gia (Hé chiÕu phæ th«ng hoÆc hé chiÕu c«ng vô)
Tríc khi xuÊt ph¸t 2 th¸ng:
§iÒn vµo mÉu ®¬n xin tham gia khãa häc cña JICA. Sau khi lÊy dÊu vµ ch÷ ký cña thñ
trëng c¬ quan ®èi t¸c th× ®¬n sÏ ®îc göi tíi V¨n phßng JICA
Tríc khi xuÊt ph¸t 1 th¸ng:
JICA göi th tiÕp nhËn häc viªn vµ nh÷ng giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c ®Õn c¬ quan ®èi t¸c
§èi víi häc viªn cã hé chiÕu phæ th«ng th× ph¶i lµm thñ tôc xin cÊp visa t¹i §¹i sø
qu¸n/L·nh sù qu¸n NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam. Thêi gian xin cÊp visa lµ 5 ngµy lµm viÖc kÓ
tõ ngµy nhËn ®¬n ®Õn ngµy cÊp.
Häp tríc khi lªn ®êng ®Ó nghe phæ biÕn th«ng tin c¬ b¶n nh: lÞch tr×nh, vÐ m¸y bay,
®ãn tiÔn s©n bay, phÝ lu tró...víi ngêi tham gia
Tham kh¶o nh÷ng th«ng tin trªn ®Ó cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ tríc vµ chu ®¸o cho viÖc
ph¸i cö c¸n bé/ thùc tËp sinh ®i ®µo t¹o/thùc tËp t¹i níc thø 3.
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2) TiÕp nhËn chuyªn gia/kh¸ch níc ngoµi ®Õn th¨m
Tríc khi tiÕp nhËn chuyªn gia/ kh¸ch níc ngoµi ®Õn th¨m vµ lµm viÖc t¹i ®Þa
bµn, ph¶i lµm thñ tôc sau:
CÇn ph¶i chia sÎ th«ng tin vÒ chuyÕn th¨m vµ lµm viÖc cña chuyªn gia/kh¸ch
níc ngoµi víi c¬ quan ®èi t¸c.
Tríc chuyÕn th¨m 2 tuÇn ph¶i göi c«ng v¨n xin tiÕp nhËn chuyªn gia/kh¸ch
níc ngoµi tíi c¬ quan chñ qu¶n/ UBND tØnh/thµnh phè vµ c¬ quan ®èi t¸c
nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt sau:
- Môc ®Ých vµ thêi gian cña chuyÕn th¨m vµ lµm viÖc
- Th«ng tin vÒ chuyªn gia/ kh¸ch: hä vµ tªn, quèc tÞch, ngµy th¸ng n¨m sinh, chøc
vô, sè vµ thêi gian hÕt h¹n hé chiÕu.
※ Mçi c¬ quan vµ ®Þa ph¬ng sÏ cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau vÒ néi dung. Do vËy,
cÇn ph¶i trao ®æi cô thÓ víi c¬ quan ®èi t¸c tríc khi göi th.
3) Khi cã ph¸t sinh vÒ thay ®æi trong néi dung ho¹t ®éng
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nÕu cã ph¸t sinh vÒ thay ®æi trong néi dung ho¹t ®éng,
th× tæ chøc NGO níc ngoµi ph¶i th«ng b¸o tíi COMINGO (PACCOM) theo ®óng
víi quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 8,11,14 cña NghÞ ®Þnh sè 12. §ång thêi, cÇn ph¶i lµm thñ
tôc bæ sung ®iÒu chØnh néi dung ho¹t ®éng dù ¸n theo ®óng víi quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh 93 vµ §iÒu 8 cña Th«ng t sè 07.
4) Chøng tõ kÕ to¸n gèc cã ®îc göi vÒ NhËt B¶n kh«ng?
Theo quy ®Þnh cña §iÒu 40, LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 cña ViÖt Nam, b¶n gèc
chøng tõ ph¶i ®îc lu gi÷ t¹i ViÖt Nam. Tuy nhiªn, theo môc a kho¶n 2, §iÒu 18,
NghÞ ®Þnh 128/2004/N§-CP quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu
cña LuËt KÕ to¸n ¸p dông trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ níc, cã ghi râ vÒ viÖc lu
gi÷ b¶n sao cña chøng tõ kÕ to¸n lµ: “§¬n vÞ kÕ to¸n cã dù ¸n viÖn trî cña níc
ngoµi theo cam kÕt, nÕu ph¶i nép b¶n chøng tõ chÝnh cho nhµ tµi trî níc ngoµi.
Trêng hîp nµy chøng tõ sao chôp ph¶i cã ch÷ ký vµ dÊu x¸c nhËn cña ngêi ®¹i
diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ tµi trî hoÆc cña ®¬n vÞ kÕ to¸n”.
Do vËy, b¶n gèc cña chøng tõ kÕ to¸n cã thÓ mang vÒ NhËt B¶n theo quy ®Þnh cña
ph¸p luËt. Tuy nhiªn, ngoµi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy còng cã kh¶ n¨ng cã mét sè
v¨n b¶n quy ®Þnh kh¸c n÷a, cho nªn h·y trao ®æi chi tiÕt víi c¬ quan ®èi t¸c.
3.3 NghÜa vô b¸o c¸o ®Þnh kú cho c¬ quan chøc n¨ng
Trong khi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, ngoµi viÖc ph¶i lËp b¸o c¸o ho¹t ®éng ®Ó göi cho
nhµ tµi trî th× c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi còng ph¶i lËp thªm Ýt nhÊt lµ 2 b¸o c¸o
n÷a nh sau:
j B¸o c¸o ho¹t ®éng cña tæ chøc NGO níc ngoµi göi COMINGO (PACCOM)
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k B¸o c¸o cña c¬ quan ®èi t¸c vÒ kho¶n viÖn trî phi chÝnh phñ göi cho c¬ quan chñ
qu¶n vµ c¸c Bé ngµnh liªn quan cña ViÖt Nam
Thêi gian göi b¸o c¸o 6 th¸ng lµ ngµy 15/7 vµ b¸o c¸o n¨m lµ ngµy 15/1 cña
n¨m kÕ tiÕp.
Xin lu ý, nÕu kh«ng nép b¸o c¸o ®Çy ®ñ sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn Dù ¸n vµ
c¸c thñ tôc xin söa ®æi, bæ sung... c¸c lo¹i GiÊy ®¨ng ký cña tæ chøc NGO níc
ngoµi.
1) B¸o c¸o ho¹t ®éng cña tæ chøc NGO níc ngoµi göi COMINGO (PACCOM)
Theo §iÒu 17, NghÞ ®Þnh sè 12 vµ §iÒu 17, Th«ng t sè 05, tæ chøc NGO níc
ngoµi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép b¸o c¸o 6 th¸ng vµ b¸o c¸o n¨m cho PACCOM.
Néi dung

Môc lôc
Thêi h¹n

6 th¸ng: ChËm nhÊt lµ 15/7
Hµng n¨m: ChËm nhÊt lµ 15/1 n¨m tiÕp theo

Ph¬ng thøc

V¨n b¶n

N¬i göi

PACCOM

Nh÷ng ®iÒu
lu ý

※ Cã mÉu. Kh«ng ®îc söa ®æi mÉu
※ Ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam hoÆc ngêi ®øng ®Çu cña tæ
chøc ký vµ ®ãng dÊu
※ TÝnh b»ng ®ång ®« la Mü (USD). Kh«ng tÝnh b»ng ®ång
yªn NhËt (JPY)
※ ViÕt b»ng tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh. Kh«ng viÕt b»ng
tiÕng NhËt

① Ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam trªn b¸o c¸o
Trong b¶n b¸o c¸o 6 th¸ng hoÆc b¸o c¸o n¨m ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn cña
NGO. VÒ c¬ b¶n ®ã ph¶i lµ ngêi ®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam ®îc ®¨ng ký trong c¸c lo¹i
GiÊy ®¨ng ký hoÆc lµ ngêi ®øng ®Çu cña tæ chøc. Ngêi ®îc ñy nhiÖm tõ ngêi
®¹i diÖn t¹i ViÖt Nam (ngêi cã tªn trªn GiÊy ®¨ng ký) còng cã thÓ ký. Trêng hîp
nµy, cÇn ph¶i cã th ñy nhiÖm ®Ýnh kÌm.
② Göi b¸o c¸o tríc qua Email
Trong trêng hîp nép b¸o c¸o muén do cha lÊy ch÷ ký trùc tiÕp cña ngêi ®¹i diÖn
th× cã thÓ göi b¶n b¸o c¸o dù th¶o víi ®Çy ®ñ th«ng tin qua email tríc cho
PACCOM. B¶n b¸o c¸o dù th¶o kh«ng cã ch÷ ký cña ngêi ®¹i diÖn còng ®îc
chÊp nhËn nhng ngay sau ®ã ph¶i göi file scan cña b¶n b¸o c¸o ®· cã ch÷ ký qua email, ®ång thêi göi b¶n gèc qua ®êng bu ®iÖn tíi PACCOM.
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Email göi b¸o c¸o

Lu ý khi göi

report@paccom.org.vn
info@paccom.org.vn
Göi c¸c file lo¹i th«ng dông Excel, PDF hoÆc file ¶nh
Göi dung lîng cã thÓ ®äc ®îc

③ Nép b¸o c¸o vµ viÖc nh¾c nhë khi cha nép b¸o c¸o
Theo §iÒu 18 NghÞ ®Þnh 12 quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña NGO níc ngoµi “§Þnh kú 6
th¸ng 1 n¨m cã b¸o c¸o göi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam”. Do vËy,
PACCOM kh«ng cã nghÜa vô ph¶i nh¾c nhë c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi.
Ngay t¹i Th«ng t sè 05 còng quy ®Þnh râ c¸c tæ chøc NGO níc ngoµi cã nghÜa vô
ph¶i chñ ®éng nép b¸o c¸o ®óng thêi h¹n ®· quy ®Þnh.
Lu ý: nÕu kh«ng nép b¸o c¸o ®Çy ®ñ, PACCOM sÏ khã cã thÓ hç trî hiÖu qu¶ c¸c
ho¹t ®éng cña c¸c tæ NGO níc ngoµi.
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Ghi tổng cộng tất
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Ghi theo
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Ghi phần kinh
phí của năm
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tổng kinh phí

Ghi theo số tiền đã
chuyển trên thực tế
tính đến thời điểm
báo cáo (nửa năm)

Ghi phần kinh
phí của năm
nay cho mỗi
tỉnh

ngày 30/6

Ghi theo số tiền đã
chuyển trên thực tế
cho mỗi tỉnh tính đến
thời điểm báo cáo
(nửa năm)

hiện đến 30/6
cho từng tỉnh
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Total
Amount
Total Budget
Budget
Donors/
Budget
for
for the year Amount transferred Funding
transfer up to Jun 30
Tổng the year for each red
sources
for each
kinh Kinh phí province* Junup30to
Nhà tài
phí
province
của
Kinh phí Tổng kinh
trợ/ Nguồn
năm nay
Tổng kinh
cho
phí đã thực
vốn
phí đã thực
từng tỉnh hiện đến

Phải ghi bằng USD Nếu là Yên
/VND thì cần phải đổi sang USD

Ghi tổng kinh phí của chương trình/dự
án. Tổng kinh phí của chương trình/dự
án đang được sử dụng hiệu quả có tính
cả phần tăng/giảm so với kế hoạch ban
đầu trong mấy năm thực hiện.
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** If project site includes more than one province Nếu địa điểm thực hiện dự án nhiều hơn 1 tỉnh
*** Please specify project partners and project governing agencies Hãy điền đối tác phía Việt Nam( Cơ quan quản lý và đối tác trực tiếp)

7

6

5

4

3

2

1

-1

Accounting period: 01/01/20XX～30/06/20XX
Kỳ hạn kế toán

Remarks
Ghi chú

E-mail tại Việt Nam
E-mail tại Nhật Bản

Quốc tịch

Project Budget (USD)
Kinh phí dự án ( Ghi bằng USD)

Tên tổ chức (Tên đầy đủ và tên viết tắt)
Nationality:
Có giá trị đến ngày
Valid until :
Số GĐK
No of Vietnamese staff: Số nhân viên Việt Nam
No of expatriate staff: Số nhân viên nước ngoài
Địa chỉ tại Việt Nam Hãy điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt vào tất cả các mục. Nếu các mục cần
Địa chỉ tại Nhật Bản điền mà không có liên quan thì hãy ghi là “Không” hoặc “0” để cho thấy đã trả lời
TEL tại Việt Nam
FAX Việt Nam
Vietnam Fax:
Vietnam Email:
TEL tại Nhật Bản
FAX
Quốc
tế
International Email:
International Fax:

I- Implementation of committed Programs/Projects Về việc thực hiện Chương trình/Dự án
Project
Project
Sector of
Title of Programs/ Project Site**
(district,
Partner(s) ***
Duration
Project*
Projects
province)
Đối tác
Thời gian
Lĩnh vực
Tên chương
No.
Địa bàn Dự án
Việt
Nam
thực hiên
của
dự
án
trình/ dự án
(huyện, tỉnh)

Vietnam Address:
International
Vietnam Tel:
International Tel:

Name of NGO:
Permit No.:

20XX BI-ANNUAL REPORT Báo cáo 6 tháng năm 20xx

- Small & Medium Enterprise

- Disability

- Community Development (includes both rural and urban)

- Health Education/ Training
- Microfinance

- Information & Communication
- Construction & (Physical) Infrustructure

- Foreign Language Training in Vietnam

- Education/ Training Abroad (including scholarships)

- Children*
- Aged*

- Water & Irrigation

- Environmental Protection

- Capacity & Institution Building

- Legal development, Policy and Advocacy
- Anti-corruption

- Planning & Budgeting Processes

- People's Participation & Civil Society Strengthening

4. Governance

- Natural Resource Education

* These three sectors are to indicate the focus of the work, rather than the
intended beneficiaries. Therefore for example, "gender awareness training"
or "work with street children" may be classified as "Gender" or "Children",
but "nutrition programmes", where children or women are the main
beneficiaries, should be classified as "Nutrition".

- Gender*

- Agroforestry/ Forestry (including Communication Forestry)

- Wildlife Protection

- War Legacies: Landmines and UXO; Agent Orange

- Agriculture

- Disater Preparedness, Relief and Rehabilitation

- Culture

3. Natural Resources

- Climate Change

- Vocational Training

7. Other sectors

- Teacher Training

- Inclusive Education

- Basic Education (ECD, primary, secondary, tertiary etc.)

- Pro-poor Market & Tourism Development

- Integrated Development (includes both rural and urban)

-Water & Sanitation

- Nutrition

- Development
6. Social & Livelihoods Development

- Handicrafts

- Reproductive Health

- HIV/AIDS

- Microfinance

5. Income Generation

- Primary Health Care

2. Education

1. Health

* Project Sector includes: Lĩnh vực của Dự án

Ngày tháng năm
Chữ ký người đại diện

Representative of the NGO

Total

Date :

III-Comments and Recommendations:

7

6

5

4

3

2

Tổng kinh phí
của các dự án

-4

-3

-2

-1

1

Project Sector
Lĩnh vực của dự án

Project Site
Địa bàn dự án

Title of Programs
Projects
Tên chương trình/dự án
-6

-5
-7

Project Budget (USD)
Tổng kinh phí
(USD)

Phải do người đại diện của tổ chức hoặc trưởng
VPDA, trưởng VPĐD ký mới được coi là bản
chính thức

Project Duration
Thời gian thực hiện

Vietnamese
Partner(s)
Đối tác Việt Nam

Các chương trình/dù ¸n dù kiÕn thùc hiÖn trong 6 th¸ng tíi hoÆc trong n¨m tíi
(Không bao gồm mục I)

No.

II-Programs/ Projects Approved for the last 6 months or the
coming year(s):

-8

Remarks
Ghi chú

Valid until :
No of Vietnamese staff:
No of expatriate staff:

Nationality:
Có giá trị đến ngày
Số nhân viên Việt Nam
Số nhân viên nước ngoài

Quốc tịch:

Ghi tổng kinh phí
cộng tất cả các dự án

Ghi theo năm
thực hiện
trong bản
tổng dự toán

Phải ghi bằng USD
Nếu là đồng Yên/VND thì cần phải đổi sang USD

Ghi tổng kinh phí của chương
trình/dự án. Tổng kinh phí của
chương trình/dự án đang được sử
dụng hiệu quả có tính cả phần
tăng/giảm so với kế hoạch ban đầu
trong mấy năm thực hiện.

Ghi theo số tiền đã
chuyển trên thực tế
tính đến thời điểm
báo cáo (năm)

Ghi theo dự toán
năm dành cho
mỗi tỉnh

Total
** If project site includes more than one province Nếu địa điểm thực hiện dự án nhiều hơn 1 tỉnh
*** Please specify project partners and project governing agencies Hãy điền đối tác phía Việt Nam (Cơ quan quản lý và đối tác trực tiếp)

1
2
3
4
5
6
7

Ghi theo
bảng chi tiết
dưới đây

Ghi theo số tiền đã
chuyển trên thực tế cho
mỗi tỉnh tính đến thời
điểm báo cáo (năm)

Vietnam Address: Địa chỉ tại Việt Nam
Hãy điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt vào tất cả các mục. Nếu các mục cần điền
Địa chỉ tại Nhật Bản
mà không có liên quan thì hãy ghi là “Không” hoặc “0” để cho thấy đã trả lời
International
TEL tại Việt Nam
FAX Việt Nam
E-mail tại Việt Nam
Vietnam Fax:
Vietnam Email:
E-mail tại Nhật Bản
International Tel: TEL tại Nhật Bản
International Fax: FAX Quốc tế
International Email:
I- Implementation of committed Programs/Projects Về việc thực hiện Chương trình/ Dự án
Project Site**
Project
Project
Title of
Sector of
Project Budget (USD)
No.
Kinh phí dự án (USD)
Partner(s) ***
Duration
Programs/Projects (district, province) Project*
Accounting period: 01/01/20XX～31/12/20XX
Đối tác Việt Nam
Thời gian
Tên chương
Lĩnh vực
Địa bàn dự án
Kỳ hạn kế toán
thực hiện
trình/ dự án
của dự án
(huyện, tỉnh)
-5
-3
-6
-8
-2
-4
-7
-1

Name of NGO:
Permit No.:

20XX ANNUAL REPORT Báo cáo năm 20xx

Tên tổ chức (Tên đầy đủ và tên viết tắt)
Số GĐK

- Small & Medium Enterprise

- Disability
- HIV/AIDS

- Community Development (includes both rural and urban)

- Health Education/ Training
- Microfinance

- Information & Communication
- Construction & (Physical) Infrustructure

- Foreign Language Training in Vietnam

- Education/ Training Abroad (including scholarships)

- Aged*

- Environmental Protection

- Capacity & Institution Building

- Anti-corruption

- Legal development, Policy and Advocacy

- Planning & Budgeting Processes

- People's Participation & Civil Society Strengthening

4. Governance

- Natural Resource Education

* These three sectors are to indicate the focus of the work, rather than the
intended beneficiaries. Therefore for example, "gender awareness training" or
"work with street children" may be classified as "Gender" or "Children", but
"nutrition programmes", where children or women are the main beneficiaries,
should be classified as "Nutrition".

- Children*

- Water & Irrigation

- Wildlife Protection

- Gender*

- Agroforestry/ Forestry (including Communication Forestry)

- War Legacies: Landmines and UXO; Agent Orange

- Disater Preparedness, Relief and Rehabilitation

- Culture

- Vocational Training

3. Natural Resources
- Agriculture

- Climate Change

7. Other sectors

- Teacher Training

- Inclusive Education

- Basic Education (ECD, primary, secondary, tertiary etc.)

- Pro-poor Market & Tourism Development

- Integrated Development (includes both rural and urban)

-Water & Sanitation

- Nutrition

- Handicrafts
- Development
6. Social & Livelihoods Development

- Microfinance

- Reproductive Health

5. Income Generation

- Primary Health Care

2. Education

1. Health

* Project Sector includes: Lĩnh vực của Dự án

Ngày tháng năm
Chữ ký người đại diện

Representative of the NGO

Total

-6
-7

Phải do người đại diện của tổ chức hoặc trưởng VPDA,
trưởng VPĐD ký mới được coi là bản chính thức

-5

Vietnamese
Project Budget
Project Duration
Partner(s)
(USD)
Thời gian thực hiện
Đối tác Việt Nam
Kinh phí dự án ( USD)

Date :

III-Comments and Recommendations:

7

6

5

3
4

2

Ghi tổng cộng tất
cả các dự án theo
mỗi cột

-4

-3

-2

-1

1

Project Sector
Lĩnh vực của dự án

Project Site
Địa bàn thực hiện

Title of Programs
Projects
Tên chương trình/ dự án

-8

Remarks
Ghi chú

Các chương trình/dự án đã được phê duyệt/sẽ được phê duyệt trong 6 tháng gần nhất hoặc
từ năm sau (Không bao gồm trong mục I)

No.

II-Programs/ Projects Approved during the last 6 months or the
coming year(s):

2) Báo cáo của cơ quan đối tác Việt Nam tới cơ quan chủ quản và Bộ ngành liên quan
Trong quá trình hoạt động của Dự án, Điều 27, Nghị định số 93 và Điều 9 ~ Điều 12,
Thông tư số 05 đã quy định rõ nghĩa vụ của cơ đối tác Việt Nam là phải nộp báo cáo 6
tháng, báo cáo năm và báo cáo kết thúc Dự án tới các cơ quan liên quan cụ thể như
dưới đây. Hãy trao đổi và bàn bạc cụ thể với cơ quan đối tác Việt Nam về việc nộp báo
cáo này.

Nội dung

Khoản mục
Kỳ hạn

Báo cáo 6 tháng: Muộn nhất là ngày 15 tháng 7
Báo cáo năm: Muộn nhất là ngày 15 tháng 1

Phương thức

Văn bản

Nơi báo cáo

Tùy thuộc vào hồ sơ xin Phê duyệt Dự án

Lưu ý

Có biểu mẫu cho mỗi báo cáo. Không được sử dụng mẫu tự do

4. Trước khi kết thúc, chấm dứt dự án
4.1 Nghĩa vụ báo cáo với cơ quan liên quan
Khi kết thúc dự án, thông thường sẽ tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị tổng kết, báo
cáo kết quả dự án. Ngoài việc tổ chức các buổi hội thảo như vậy, các tổ chức NGO
nước ngoài có nghĩa vụ phải cả báo cáo bằng văn bản tới các cơ quan liên quan.
4.2 Đình chỉ một phần, đình chỉ toàn bộ hay chấm dứt hoạt động của NGO nước ngoài
(Điều 15, Nghị định số 12 và Điều 11, Thông tư số 05) Điều 15 của Nghị định số 12 đã
quy định rõ về việc đình chỉ một phần, đình chỉ toàn bộ hay chấm dứt hoạt động của tổ
chức NGO nước ngoài. Theo đó, khi Giấy đăng ký hết thời hạn mà không làm thủ tục
đề nghị gia hạn, hoặc cố tình làm sai lệch hồ sơ khi đăng ký thì tổ chức NGO nước
ngoài có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động một phần, đình chỉ toàn bộ hoặc phải chấm dứt
hoạt động.
Ngoài ra, theo Điều 11 của Thông tư số 05 thì hoạt động của NGO nước ngoài sẽ bị
đình chỉ một phần, đình chỉ toàn bộ hay chấm dứt hoạt động trong những trường hợp
sau:
1. Bị đình chỉ một phần khi không thực hiện đúng cam kết, không đủ năng lực tài
chính, nhiều dự án đã cam kết, được phê duyệt mà không triển khai thực hiện.
2. Bị đình chỉ toàn bộ hoạt động khi không thực hiện đúng lĩnh vực, địa bàn, hoặc
không triển khai hoạt động trong thời gian dài (1 năm).
3. Chấm dứt hoạt động khi vi phạm Điều 4 của Nghị định này sau khi đã được nhắc
nhở nhiều lần.
4.3 Thông báo kết thúc dự án (NGO nước ngoài gửi cho COMINGO/PACCOM)
Khi kết thúc toàn bộ hoạt động, hoặc khi không có dự kiến tiếp tục hoạt động viện trợ
tại Việt Nam từ 1 năm trở lên, thì tổ chức NGO nước ngoài phải tiến hành các thủ tục
kết thúc dự án theo quy định tại Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 12.
Trước 60 ngày chính thức chấm dứt hoạt động (hoặc đình chỉ), NGO nước ngoài phải
gửi văn bản thông báo cho COMINGO và Bộ Ngoại giao kèm theo Giấy đăng ký đã
được cấp. Đồng thời, khi dự án kết thúc, NGO nước ngoài phải giải quyết xong mọi
nghĩa vụ và những vấn đề liên quan khác tại Việt Nam.
Trong trường hợp Giấy đăng ký còn thời hạn thì cũng phải làm đầy đủ các thủ tục như
vậy.
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Môc lôc

Hồ sơ cần nộp

Thời hạn

Trước 60 ngày chính thức kết thúc hoạt động (hoặc đình chỉ,
chấm dứt)

Phương thức

Văn bản

Nơi gửi
thông báo

COMINGO(PACCOM)và Bộ Ngoại Giao

Hồ sơ nộp

Thông báo kết thúc
・Gửi đến COMINGO và Bộ Ngoại giao
・Tóm tắt kết quả và nội dung hoạt động (sơ lược)
・Lý do kết thúc
・Ngày kết thúc
・Chữ ký và dấu của người đứng đầu tổ chức hoặc người
đại diện tại Việt Nam

Bản gốc Giấy đăng ký
Báo cáo kiểm toán tài sản và tài chính

4.4 Lập và gửi báo cáo kết thúc của cơ quan đối tác Việt Nam Theo Khoản 2, Điều
27, Nghị định số 93, khi kết thúc dự án, trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc dự án,
cơ quan đối tác có trách nhiệm phải lập báo cáo kết thúc dự án gửi các cơ quan liên
quan.

Mục lục
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Hồ sơ yêu cầu

Thêi h¹n

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày chính thức kết thúc dự án
(hoặc đình chỉ, chấm dứt)

Phương thức

Văn bản

Nơi gửi thông báo

Cơ quan chủ quản, cơ quan phê duyệt khoản viện trợ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, nhà tài trợ

Hồ sơ nộp

Báo cáo kết thúc dự án
Sử dụng bảng mẫu đính kèm của Thông tư số 07 (Phụ lục 6.c)

5. Câu hỏi và trả lời:
Câu hỏi 1: NGO nước ngoài có thể gây quỹ từ người Việt Nam không?

Trả lời
NGO nước ngoài không thể gây quỹ từ người dân Việt Nam.
Điều kiện để tổ chức NGO nước ngoài hoạt động được tại Việt Nam là các hoạt động
viện trợ phải nằm trong phạm vi các hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo,
trong đó không bao gồm việc gây quỹ từ người Việt Nam. Kinh phí tài trợ của NGO
nước ngoài không phải là khoản vận động từ người Việt Nam, mà phải là các khoản
thu được ở nước ngoài hoặc của các doanh nghiệp nước ngoài và người nước ngoài tại
Việt Nam.
Câu hỏi 2: Chúng tôi muốn triển khai hoạt động kinh doanh với tư cách là NGO nhưng lợi
nhuận sẽ đóng góp vào việc thực hiện các hoạt động viện trợ tại Việt Nam, thì chúng tôi
phải làm như thế nào?

Trả lời
NGO nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không được tiến hành bất cứ hoạt động kinh
doanh nào.
Trong trường hợp đã tiến hành hoạt động kinh doanh, và lợi nhuận sẽ được quay vòng
vào việc thực hiện hoạt động viện trợ thì đó vẫn là hoạt động kinh doanh để đạt lợi
nhuận. Tổ chức NGO nước ngoài chỉ có thể tiến hành những hoạt động hỗ trợ phát
triển và viện trợ nhân đạo ở Việt Nam. Các hoạt động phát sinh lợi nhuận, cho dù có
phân phối một phần vào hoạt động viện trợ nhân đạo thì vẫn bị coi là “kinh doanh có
lợi nhuận”, và không thuộc phạm vi viện trợ nhân đạo. Một khi đã tiến hành hoạt động
kinh doanh thì đó sẽ là hoạt động của doanh nghiệp.
Khoản 2, Điều 4, Nghị định 12/2012/NĐ-CP quy định các tổ chức NGO nước
ngoài không được tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu
lợi nhuận, không phục vụ mục đích nhân đạo, phát triển.
Câu hỏi 3: Khi chưa đăng ký tư cách pháp nhân thì chúng tôi có thể hoạt động viện trợ tại
Việt Nam được không?

Trả lời:
Nếu không có tư cách pháp nhân thì sẽ không có hoạt động viện trợ tại Việt Nam.
Nghị định số 12 quy định khi làm thủ tục xin cấp Giấy đăng ký, NGO nước ngoài phải
nộp chứng nhận tư cách pháp nhân.Nếu không có tư cách pháp nhân thì NGO nước
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ngoài không thể làm thủ tục đăng ký hoạt động viện trợ NGO nước ngoài tại Việt Nam
và cũng không thể thực hiện hoạt động viện trợ tại Việt Nam.
Dù là các tổ chức hay đoàn thể pháp nhân ( tổ chức công), pháp nhân trường học và các
đơn vị trực thuộc, pháp nhân tôn giáo hay tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận (NPO) thì
cũng đều phải nộp giấy chứng nhận tư cách pháp nhân.
Hiện nay, JICA không thể chứng nhận Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân cho các tổ
chức, thực hiện dự án trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Phát triển của JICA, như
trước đây được nữa.

Câu hỏi 4: Cho tới nay, PACCOM không nhắc nhở về việc thực hiện các thủ tục liên
quan.Vậy khi không có nhắc nhở thì chúng tôi không làm thủ tục có được không?

Trả lời
Việc nhắc nhở thực hiện các thủ tục cần thiết đối với NGO nước ngoài không thuộc
trách nhiệm của các tổ chức phía Việt Nam (PACCOM...).
Các thủ tục mà NGO nước ngoài phải thực hiện và thời hạn của các thủ tục này đã
được ghi rõ trong các luật pháp liên quan. Do vậy, NGO nước ngoài phải tìm hiểu kỹ
và thực hiện đầy đủ. Khi có những thay đổi, bổ sung về nội dung các luật liên quan thì
phía Việt Nam sẽ phổ biến kịp thời đến các NGO nước ngoài bằng việc tổ chức các
buổi hội thảo giới thiệu luật sửa đổi bổ sung.
Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ của NGO nước ngoài. NGO nước ngoài cần nắm vững
các luật pháp liên quan đến hoạt động của mình. Đồng thời, hãy thường xuyên liên hệ
với PACCOM và chủ động thu thập thông tin.
Câu hỏi 5: Có quy định về miễn trừ thủ tục đăng ký không? Ví dụ, trường hợp khoản viện
trợ nhỏ, thời gian hoạt động ngắn, và trên thực tế các hoạt động đều do đối tác phía Việt
Nam triển khai. Hơn nữa, việc tiến hành xin các thủ tục này là công việc khá nặng nề đối
với các NGO Nhật Bản.

Trả lời
Không có quy định miễn trừ thủ tục đăng ký. Hãy tiến hành các thủ tục đăng ký theo
đúng quy định.
Theo Nghị định số 12, tất cả các NGO nước ngoài muốn tiến hành hoạt động viện trợ
tại Việt Nam đều phải có nghĩa vụ làm thủ tục xin cấp Giấy đăng ký. Không có việc
miễn đăng ký do qui mô viện trợ lớn hay nhỏ, hay do tính chất đặc biệt của một số
NGO nước ngoài. Tất cả các NGO đều được đối xử bình đẳng.
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Câu hỏi 6: Thủ tục đăng ký có thực sự cần thiết không? Các NGO Nhật Bản khác cũng đã
làm thủ tục đăng ký phải không? Cho tới nay, có tổ chức nào tiến hành các hoạt động viện
trợ mà không làm thủ tục đăng ký đối với PACCOM không?

Trả lời
Nghị định số 12 quy định thủ tục đăng ký là nghĩa vụ, tất cả các NGO nước ngoài hoạt
động viện trợ tại Việt Nam, không phân biệt qui mô, sẽ phải làm thủ tục xin đăng ký
thông qua COMINGO (PACCOM), và nhận được Giấy đăng ký từ Bộ Ngoại giao
Việt Nam.
Những quy định trước đây không coi việc xin đăng ký là nghĩa vụ của các NGO nước
ngoài, và COMINGO (PACCOM) cũng không có quyền yêu cầu đối với các tổ chức
NGO nước ngoài đã bị hết hạn Giấy đăng ký. Khi Giấy đăng ký hết hạn, tổ chức NGO
nước ngoài tự cân nhắc về tính cần thiết của việc xin gia hạn Giấy đăng ký. Trường
hợp tổ chức NGO nước ngoài không làm thủ tục gia hạn khi Giấy đăng ký hết hạn, thì
PACCOM có thể có biện pháp nhắc nhở, hướng dẫn tổ chức làm thủ tục xin gia hạn.
Ngoài ra, cũng có một số trường hợp tổ chức NGO nước ngoài tiến hành các hoạt động
viện trợ tại Việt Nam sau khi được UBND các tỉnh/thành phố hoặc các Bộ ngành liên
quan phê duyệt.
Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 12 thì những hoạt động viện trợ không làm thủ
tục đăng kí sẽ không được thừa nhận. Và theo Nghị định này cũng quy định
COMINGO (PACCOM) có quyền yêu cầu các tổ chức NGO nước ngoài phải làm đầy
đủ các thủ tục qui định. Và tổ chức NGO nước ngoài sẽ chưa đủ điều kiện để hoạt động
nếu chỉ được UBND các tỉnh/thành phố hoặc các Bộ ngành liên quan phê duyệt.
Tuân thủ Nghị định số 12 là nghĩa vụ của các tổ chức NGO nước ngoài và tổ chức phía
Việt Nam.
Câu hỏi 7: Khi không rõ về các thủ tục thì tôi có thể liên hệ đến đâu? Tôi có thể liên hệ tới
PACCOM được không?

Trả lời
Về các thủ tục tiến hành tại cơ quan của Nhật Bản thì phải liên hệ tới các cơ quan quản
lý của Nhật Bản, còn các thủ tục tiến hành tại cơ quan của Việt Nam thì phải liên hệ
trực tiếp tới các cơ quan quản lý của Việt Nam.
PACCOM là cơ quan chức năng của Việt Nam, và cán bộ chuyên trách là người Việt
Nam, nên thực tế sẽ có những hạn chế trong việc xác nhận các thủ tục của Nhật Bản
hay trả lời về những qui định liên quan đến luật pháp của Nhật Bản.
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Địa chỉ cần liên hệ:
Tài liệu

Thủ tục / Công việc
Chuẩn bị điều lệ

Điều lệ

Công chứng
Xác nhận dấu của công
chứng viên

Cơ quan chịu trách nhiệm
Các tổ chức NGO phải
tự chuẩn bị
Văn phòng công chứng Nhật
Bản/Công chứng viên
Sở Tư pháp Nhật Bản

Giấy chứng nhận tư cách
pháp nhân

Lựa chọn “Giấy chứng
nhận những thông tin hiện
tại” và “Giấy chứng nhận
thông tin lịch sử”

Sở Tư pháp của Nhật Bản

Lý lịch tư pháp

Bản sao cập nhật nhất của
Giấy đăng ký
Xác nhận dấu của cán bộ
đăng ký
Xin cấp tại Nhật Bản
Xin cấp tại Việt Nam

Đại sứ quán/Tổng lãnh sự
quán Nhật Bản tại Việt Nam

Điều lệ, giấy chứng nhận tư
cách pháp nhân, Lý lịch tư
pháp... Điều lệ, giấy chứng

Công chứng tại Nhật bản

Bộ Ngoại giao của Nhật Bản

Điều lệ, giấy chứng nhận tư
cách pháp nhân, Lý lịch tư
pháp...

Hợp pháp hóa lãnh sự
(tại Nhật Bản)

Đại sứ quán/ Tổng lãnh sự
quán của Việt Nam tại NB

Hợp pháp hóa lãnh sự
(tại Việt Nam)

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Việt Nam

Bản dịch tiếng Việt đã
chứng thực tại Nhật bản

Đại sứ quán/Tổng lãnh sự
quán của Việt Nam tại
Nhật Bản

Bản dịch tiếng Việt đã
chứng thực tại Việt Nam

Văn phòng công chứng của
Việt Nam hoặc Công ty dịch
thuật của Việt Nam

Điều lệ, giấy chứng nhận tư
cách pháp nhân, lý lịch tư
pháp và những giấy tờ khác
được viết bằng tiếng Nhật

Các tổ chức NGO phải
tự chuẩn bị

Sở Tư pháp của Nhật Bản
Bộ ngoại giao Nhật Bản
Cục Cảnh sát

Công chứng tại Việt Nam Đại sứ quán/Tổng lãnh sự

quán Nhật Bản tại Việt Nam

※ Trên đây là những nơi liên hệ đầu tiên. Tùy từng trường hợp, có thể phát sinh các địa chỉ liên hệ khác. Do vậy, xin hãy
xác nhận chi tiết với các cơ quan liên quan.
※Về các quy trình thủ tục từ công chứng đến hợp pháp hóa lãnh sự (xác thực lãnh sự) các giấy tờ cần thiết phải thực hiện
trong một quốc gia. Lưu ý không để các thủ tục xin cấp bị chồng chéo nhau. Xin hãy xác nhận trước với các cơ quan liên
quan.
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Câu hỏi 8: Khi không hiểu rõ về các thủ tục theo quy định của các luật pháp liên quan
của Việt Nam thì tôi có thể hỏi PACCOM được không?

Trả lời
Trước hết, hãy hợp tác chặt chẽ với các cán bộ người Việt Nam hoặc đối tác người Việt
Nam để giải quyết vấn đề. Có rất nhiều thủ tục mà đối với người Nhật Bản là mới lạ,
nhưng đối với người Việt Nam thì lại là các thủ tục thông thường. Do đó, đầu tiên phải
liên hệ trước với cán bộ người Việt Nam để xác nhận với cơ quan chức năng. Tuy
nhiên, do có những hạn chế về tiếng Nhật trong nội dung chuyên môn, nên khi liên hệ
tới PACCOM hãy thông qua nhân viên người Việt Nam hoặc người Nhật biết tiếng
Việt để trao đổi. Trường hợp, tổ chức NGO nước ngoài không có nhân viên người Việt
Nam thì hãy nhờ sự hợp tác của cán bộ của cơ quan đối tác.
Thông thường, các NGO nói chung có thể hỏi PACCOM bất cứ khi nào có nhu cầu,
bằng tiếng Việt, tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Câu hỏi 9: Trong các tài liệu nộp có cần chữ ký của người đứng đầu tổ chức tại Nhật Bản
không?

Trả lời
Đối với yêu cầu xin cấp Giấy đăng ký mới và chuyển đổi Giấy đăng ký, thì phải cần
chữ ký của người đứng đầu của tổ chức NGO nước ngoài. Chữ ký của người đại diện
của tổ chức NGO nước ngoài tại Việt Nam không được chấp thuận.
Ngoài các giấy tờ nêu trên, thì trong các giấy tờ cần nộp khác chỉ cần có chữ ký của
người đứng đầu tổ chức hoặc người đại diện tại Việt Nam.
Câu hỏi 10: Hãy hướng dẫn tôi các thủ tục và các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục công
chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Điều lệ tại Sở Tư pháp Nhật Bản

Trả lời
Mục đích cuối cùng là hoàn thành thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, do vậy bất kỳ loại giấy
tờ nào đã được công chứng đều có thể hợp pháp hóa lãnh sự.
Mục đích của việc thực hiện một loạt các thủ tục từ khi công chứng tới khi xác nhận
con dấu là để tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự. Hợp pháp hóa lãnh sự là việc lấy xác
nhận đối với các giấy tờ đã được xác nhận con dấu. Bản sao của Điều lệ là giấy tờ riêng
của từng tổ chức nên để lấy xác nhận con dấu thì cần phải làm thủ tục công chứng và
lấy xác nhận con dấu của người công chứng.
PACOM là cơ quan của Việt Nam nên không thể biết tất cả các loại giấy tờ có thể công
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chứng tại cơ quan công chứng của Nhật Bản. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể
khẳng định được tất cả các loại giấy tờ đã được công chứng có được hợp pháp hóa lãnh
sự hay không. Việc xác nhận các giấy tờ muốn công chứng có đáp ứng đủ các điều kiện
để được đóng dấu công chứng hay không thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức
năng Nhật Bản. Do vậy, hãy liên hệ trực tiếp tới các cơ quan công chứng về việc chứng
nhận và Sở Tư pháp về chứng nhận con dấu của công chứng viên, trường hợp cần thiết
thì hãy liên hệ hỏi Bộ Ngoại giao về chứng nhận con dấu.

Câu hỏi 11: Nội dung của Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân (= Bản sao đăng ký) có
thể được dùng thay thế cho Điều lệ được không?

Trả lời
Không thể thay thế được. Hãy nộp cả Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ.
Dù các nội dung của Điều lệ được ghi rõ trong tất cả điều khoản của Giấy chứng nhận
thì cũng không sử dụng kết hợp được.
Hãy nộp cho cho PACCOM Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ đã được
hợp pháp hóa lãnh sự và có kèm bản dịch tiếng Việt cũng như Giấy chứng nhận bản
dịch.

Câu hỏi 12: Lấy tiêu chí nào để xác định cần nộp Giấy chứng nhận những thông tin hiện
tại hay Giấy chứng nhận thông tin lịch sử?

Trả lời
Hãy cân nhắc các nội dung chứng nhận hiện tại có phù hợp với nội dung xin cấp phép
hay không? Nếu có thay đổi so với lúc làm thủ tục xin cấp Giấy đăng ký trước đó, thì
cần phải nộp Giấy chứng nhận thông tin lịch sử và làm thủ tục chỉnh sửa nội dung. Nếu
không có thay đổi gì, thì chỉ cần nộp Giấy chứng nhận những thông tin hiện tại và
không cần làm thủ tục chỉnh sửa nội dung. Nếu không chắc chắn thì cách tốt nhất là
nên lấy Giấy chứng nhận thông tin lịch sử.
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Câu hỏi 13: Chúng tôi có thể nhờ nhân viên Việt Nam của tổ chức hay cán bộ của cơ
quan đối tác dịch tài liệu được không?

Trả lời
Theo Nghị định 12, văn bản được viết bằng tiếng nước ngoài bao gồm bản gốc tiếng
Anh và tiếng Nhật thì tất cả cần phải đính kèm bản dịch tiếng Việt có chứng thực. Bản
dịch tiếng Việt không có dấu công chứng trước đây được coi là hợp lệ, nhưng theo quy
định hiện nay thì nó không còn hợp lệ nữa.
Câu hỏi 14: Có thể chứng thực bản dịch tại các cơ quan theo quy định đối với những bản
dịch do cán bộ của nhân viên Việt Nam của tổ chức hay cán bộ của cơ quan đối tác dịch
đã dịch không?

Trả lời
Về nguyên tắc không thể đem bản dịch mà nhân viên Việt Nam của tổ chức hay cán bộ
của cơ quan đối tác hoặc một người thứ ba đã dịch ra cơ quan công chứng để xin chứng
thực bản dịch. Chứng thực bản dịch tại các cơ quan quy định chỉ được thực hiện đối
với những phiên dịch đã đăng ký làm cộng tác viên dịch thuật ở cơ quan đó. Do đó,
những bản dịch do nhân viên Việt Nam của tổ chức hay cán bộ của cơ quan đối tác biên
dịch không được chứng thực.

Câu15: Chúng tôi có thể nhờ PACCOM kiểm tra nội dung tài liệu làm thủ tục xin cấp
phép hay báo cáo hoạt động được không?

Trả lời
Về nguyên tắc, chúng tôi không thể kiểm tra được các tài liệu viết bằng tiếng Nhật.
Với các giấy tờ công, tùy thuộc vào mức độ cần thiết của cơ quan phía Việt Nam mà
linh hoạt trong việc cho dịch tiếng Việt hay không.
Ngoài ra, những văn bản riêng của tổ chức mà lại có nội dung dài như bản kế hoạch,
báo cáo dự án mà nhất thiết cần xác nhận nội dung thì tùy từng trường hợp mà chúng
tôi có thể kiểm tra nội dung. Nhưng khi đó hãy gửi kèm cả bản tiếng Việt. Tuy nhiên,
trước khi gửi hãy xác nhận trước với cán bộ phụ trách của PACCOM.
Để kiểm tra nội dung không cần thiết phải gửi bản dịch tiếng Việt đã công chứng và
chúng tôi sẽ căn cứ vào bản dịch lược tiếng Việt để xác nhận nội dung. Tuy nhiên,
PACCOM sẽ không chịu trách nhiệm nếu sau này có phát sinh gì từ việc không khớp
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nhau giữa bản dịch lược và bản dịch chính thức.
Mặt khác, việc cấp giấy phép, gia hạn, sửa đổi là thuộc quyền hạn của Bộ Ngoại giao.
Việc xác nhận nội dung cuối cùng của tài liệu sẽ được thực hiện trong quá trình thẩm
tra để cấp Giấy đăng ký. Do đó, sẽ có trường hợp sau khi đã được PACCOM xác nhận
và đã lấy chứng thực bản dịch rồi, nhưng trong quá trình thẩm tra để cấp giấy đăng ký
thì vẫn cần bổ sung nội dung còn thiếu và phải nộp lại lần nữa.

Câu16: Chúng tôi tự dịch sang tiếng Nhật các tài liệu nhận được từ PACCOM. Những
nội dung đã dịch đó có thể nhờ PACCOM xác nhận không? Và nếu có sai sót thì có được
PACCOM hướng dẫn không?

Trả lời
Chúng tôi không thể tiếp nhận yêu cầu xác nhận bản dịch tiếng Nhật do các tổ chức
NGO Nhật Bản đã dịch. Đối với các tài liệu tiếng Anh hoặc tiếng Việt mà PACCOM
đã gửi, theo nguyên tắc là phải được hiểu đúng theo tiếng nguyên gốc của văn bản đó.
PACCOM không thể đảm bảo nếu như xảy ra trường hợp có những nội dung khi dịch
sang tiếng Nhật bị sai sót. Đối với các bản dịch tiếng Nhật, bản thân người dịch sẽ phải
có trách nhiệm xử lý bản dịch sao cho sát nghĩa nhất.

Câu hỏi 17: Nếu tổ chức của chúng tôi làm thủ tục đăng ký hoạt động từ Nhật Bản thì
chúng tôi sẽ nhận Giấy đăng ký như thế nào?

Trả lời
Có 2 hình thức nhận Giấy đăng ký
① Nhận trực tiếp tại PACCOM
② Nhận qua bưu điện
Tuy nhiên, trong trường hợp tổ chức NGO muốn được nhận qua bưu điện thì tổ chức
đó phải gửi thư đề nghị đến PACCOM, và việc gửi bưu điện sẽ được thực hiện theo
đúng trên giấy yêu cầu. PACCOM không tự động tiến hành thủ tục gửi bưu điện.
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Câu hỏi 18: Vì không có những nhắc nhở nào từ phía PACCOM nên chúng tôi đã không
nộp bản báo cáo giữa kỳ/ bản báo cáo năm tiếp theo. Có cần thiết phải nộp ngay không?

Trả lời
Nộp báo cáo là nghĩa vụ của tổ chức NGO nước ngoài và được quy định rõ tại Nghị
định 12. Trong đó cũng ghi rõ thời hạn nộp báo cáo, nên về nguyên tắc NGO nước
ngoài cần chủ động trong việc này. Nhắc nhở nộp báo cáo không phải là nghĩa vụ của
PACCOM mặc dù trên thực tế PACCOM thường xuyên gửi thư nhắc.
Cần lưu ý rằng khi không có báo cáo giữa kỳ/ báo cáo năm tiếp theo thì PACCOM sẽ
gặp khó khăn trong hỗ trợ đối với các hoạt động sau này.

Câu hỏi 19: PACCOM sẽ hỗ trợ các tổ chức NGO nước ngoài những gì?

Trả lời
PACCOM hỗ trợ các tổ chức NGO nước ngoài làm các thủ tục cấp, gia hạn, sửa
đổi, bổ sung, cấp lại các loại Giấy đăng ký và hỗ trợ các hoạt động của NGO nước
ngoài tại Việt Nam được thực hiện một cách thuận lợi.
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6. Danh sách các cơ quan liên quan của Việt Nam
6.1 Các cơ quan liên quan đến NGO nước ngoài
Tên cơ quan

Địa chỉ liên hệ

COMINGO
The Committee for Foreign NGO Affairs
Ủy Ban Công tác về các tố chức phi
chính phủ nước ngoài

105 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
http://www.comingo.gov.vn

VUFO
Vietnam Union of Friendship
Organizations
Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

105 Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
http://www.vietpeace.org.vn/

PACCOM
The People's Aid Coordinating
Committee

Hà Nội
105 QuánThánh, Ba Đình, HàNội
Tel: +(84) 043 843 6936
FAX: +(84) 043 845 2007
Phòng Châu Á-TBD
Tel: +(84) 043 843 6936 (Ext.203)
Văn phòng đại diện tại TP HCM
9 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 83 825 0372
Fax: (+84) 83 822 2436

VUFO-NGO Resource Center
Trung tâm Dữ liệu phi chính phủ nước
ngoài thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị Việt Nam
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201 nhà E, Khu ngoại giao đoàn Trung
Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
Email: info@ngocentre.org.vn
Tel:+84) 3 832 8570 Fax:+84)43 832
8611

6.2 Các cơ quan Lãnh sự của Việt Nam
Địa
điểm

Hà
Nội

Tp.
Hồ
Chí
Minh

Tên cơ quan

Địa chỉ liên hệ

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt
Nam
Consular Department, Ministry of
Foreign Affairs of Vietnam

Số 40 TrầnPhú, Ba Đình, HàNội
Tel:+84 43 7993125
Fax::+84 43 8236928
Http://lanhsuvietnam.gov.vn/defaul
t.aspx

Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh
Department of External RelationsHo Chi Minh City

Số 6 Alexandre de Rhodes, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +84 8 8224224
Fax: +8488251436
Http://www.mofahcm.gov.vn/vi/gi
oithieu_snv/#KUxqc4txFcn7

6.3 Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản
Địa
điểm

Tokyo

Osaka

Tên cơ quan

Địa chỉ

TEL

Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản
Embassy of the Socialist
Republic of Viet Nam in Japan

Tokyo, 151-0062,
Shibuya-ku,
Motoyoyogi-cho, 5011

03-3466-3311
03-3466-3313
03-3466-3314

Tổng lãnh sự quán Việt Nam
tại Osaka
Consulate-General of the
Socialist Republic of Viet Nam
in Osaka

4-2-15 Ichinocho
Higashi, Sakai-ku,
Sakai -shi, Osaka- fu,
590-0952

072-221-6666

4F AQUA HAKATA,
Nakasu 5-3-8,
Hakata-ku, Fukuokashi, JAPAN 810-0801

092-263-7668

Tổng lãnh sự quán Việt Nam
tại Fukuoka
Fukuoka Consulate-General of the
Socialist Republic of Viet Nam
in Fukuoka
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6.4 Phòng Công chứng/Notary Office
Hiện nay, Việt Nam có hơn 600 phòng công chứng của nhà nước và tư nhân. Danh
sách các phòng công chứng này được đăng tải trên trang web dưới đây của Bộ Tư pháp
và công tác công chứng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-BTP
ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công
chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng.
Http://www.moj.gov.vn/Pages/Congchung.aspx
Nên thực hiện công chứng ở phòng công chứng Nhà nước.
Địa
điểm
Hà
Nội

Tên cơ quan

Địa chỉ

Phòng công chứng nhà nước số 1

310 Bà Triệu, Hà Nội
Tel: (+84) 4-39761741

Phòng công chứng nhà nước số 2

654 Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội
Tel: (+84) 4-38772943

Phòng công chứng nhà nước số 3

165 Trần Đăng Ninh, Hà Nội
Tel: (+84) 4-38340933

Phòng công chứng nhà nước số 4

N4D Lê Văn Lương, Hà Nội
Tel: (+84) 4-35565022

Phòng công chứng nhà nước số 5

Quốc Lộ 3 Đông Anh, Hà Nội
Tel: (+84) 4-8442447

Phòng công chứng nhà nước số 6

18 Kim Đồng, Hà Nội
Tel: (+84) 4-36647860

Phòng công chứng nhà nước số 1

09 Trần Phú, quận Hải Châu, Tp. Đà
Nẵng
Tel:(+84) 511-3825391
(+84) 511-3820782
Email: congchung1@danang.gov.vn

Đà
Nẵng

Phòng công chứng nhà nước số 2

209 Điện Biên phủ, TP. Đà nẵng
Tel: (+84) 511-3721772

39 Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, Tp. Đà
Phòng công chứng nhà nước số 3
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Nẵng

Địa
điểm

TP
Hồ
Chí
Minh

Tên cơ quan

Địa chỉ

Phòng công chứng
nhà nước số 1

97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-38230177

Phòng công chứng
nhà nước số 2

94-96 Ngô Quyền, phường 7, Quận 5,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-38551717/ 8-38576876

Phòng công chứng
nhà nước số 3

12 Thống Nhất, phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-37220324/(+84) 8-37220322

Phòng công chứng
nhà nước số 4

25/5 Hoàng Việt, phường 4, Quận Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-38117594/+84) 8-38117593

Phòng công chứng
nhà nước số 5

278 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Quận Gò Vấp,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-35882425/ (+84) 8-38943327
Email: pccs5.@hcm.vnn.vn

Phòng công chứng
nhà nước số 6

47 Nguyễn Văn Đậu 6,Bình Thạnh,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-35017058

Phòng công chứng
nhà nước số 7

388 Nguyễn Văn Lượng, phường 12 Quận 6,
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 8-32695844

6.5 Website tham khảo
Tên cơ quan

Địa chỉ truy cập

Chính phủ Việt Nam

Http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu

Bộ Tư pháp (Danh
sách Văn phòng
công chứng)

http://www.moj.gov.vn/pages/congchung.aspx

Bộ Lao động,
Thương binh Xã
hội (Cục Việc làm)

Http://www.molisa.gov.vn/vi/pages/chitiettochuc.aspx?tochucid=1487

※ Có thể có sự thay đổi về địa chỉ liên hệ. Do vậy, nên tự liên hệ để xác nhận.
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7. Danh sách các cơ quan liên quan của Nhật Bản
7.1 Cơ quan ở nước ngoài
Địa
điểm

Tên cơ quan

Địa chỉ liên hệ

Hà
Nội

Đại sứ quán Nhật Bản tại
Việt Nam
Embassy of Japan in
Vietnam

27 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel:(+84) 4 3846 3000
Fax:(+84) 4 3846 3043
http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html

TP.
Hồ
Chí
Minh

Tổng Lãnh sự quán Nhật
Bản tại TP. HCM
Consulate General of
Japan in HCM City

261 Điện Biên Phủ,Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Tel:(+84) 8 3933 3510
http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/

7.2 Website tham khảo
Cơ quan

Địa chỉ truy cập

Bộ ngoại giao
(Hướng dẫn thủ
tục xin cấp các loại
giấy tờ chứng
minh)

Http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/
index.html#1-1-1

Sở Tư pháp

Http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/

Cơ quan công chứng
công chứng viên

Http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

Cơ quan cảnh sát
các tỉnh/thành phố

http://www.npa.go.jp/link/index.htm

JETRO
(ở Việt Nam)

Http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/

7.3 Địa chỉ khác
Cơ quan
Bộ phận cấp chứng thực, Phòng dịch
vụ lãnh sự Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại

Liên hệ
〒 100-8919 2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku
Tel:03-3580-3311(Ext.4995)

※ Có thể có sự thay đổi về địa chỉ liên hệ. Do vậy, nên tự liên hệ để xác nhận
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8. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan (Tính đến tháng 2/2017)

Các tổ chức của Việt Nam

Hướng dẫn thủ tục xin phê duyệt

Lĩnh
vực

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Văn bản liên quan

Nghị định số
93/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10
năm 2009 của Chính
phủ ban hành Quy
chế quản lý và sử
dụng viện trợ phi
chính phủ nước
ngoài

Decree 93/2009/ND-CP
issued by the government on
22 October, 2009 on the
management and utilization
of aid from international
non-governmental
organizations

Thông tư của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư số
0 7 / 2 0 1 0 / T T- B K H
ngày 30 tháng 3 năm
2010 Hướng dẫn thi
hành nghị định số
93/2009/NĐ-CP
ngày 22 tháng 10 năm
2009 của Chính phủ
Ban hành quy chế
quản lý và sử dụng
viện trợ phi chính phủ
nước ngoài

Thông tư của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư số 07/2010/TT-BKH
ngày 30 tháng 3 năm 2010
Hướng dẫn thi hành nghị
định số
93/2009/NĐ-CP ngày 22
tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ Ban hành quy chế
quản lý và sử dụng viện trợ
phi chính phủ nước ngoài

Nghị định
12/2012/NĐ-CP

Nghị định của Chính
phủ số 45/2010/NĐCP ngày 21 tháng 4
năm 2010 Quy định
về tổ chức, hoạt động
và quản lý hội

Decree 45/2010/ND-CP
dated April 21, 2010 of the
government on the
organization, operation and
management of associations

Nghị định 93/2009/NĐCP
※ Thay thế Nghị định số
88/2003/NĐ-CP
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Các tổ chức của Việt Nam

Lĩnh
vực

98

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Nghị định của Chính
phủ số 81/2002/NĐCP ngày 17 tháng 10
năm 2002 Quy định
chi tiết thi hành một
số điều của Luật
Khoa học và công
nghệ

Decree 81/2002/ND-CP
issued by the
Government on 17 October
2002
providing detailed guidelines
for the implementation of the
law on sciences and
technologies.

Nghị định
93/2009/NĐ-CP

Nghị định của Chính
phủ số 53/2006/NĐCP ngày 25 tháng 5
năm 2006 về chính
sách khuyến khích
phát triên các cơ sở
cung ứng dịch vụ
ngoài công lập.

Decree 53/2006/ND-CP
issued by the
Government on 25 May 2009
on incentive policies to
encourage the development
of non-State service delivery
entities

Nghị định
93/2009/NĐ-CP

Nghị định của Chính
phủ số 68/2008/NĐCP ngày 30 tháng 05
năm 2008 Quy định
điều kiện, thủ tục
thành lập, tổ chức,
hoạt động và giải thể
cơ sở bảo trợ xã hội

Decree 68/2008/ ND-CP
issued by the Government on
30 May 2008 setting out
conditions and
Procedures for the,
organization, operation and
dissolution of social
protection entities

Nghị định
93/2009/NĐ-CP

Nghị định của Chính
phủ số 77/2008/NĐCP ngày 16 tháng 07
năm 2008 Về tư vấn
pháp luật

Decree 77/2008/ ND-CP
issued by the
Government on 16 July 2008
on legal
consulting services

Nghị định
93/2009/NĐ-CP

Văn bản liên quan

Hướng dẫn thủ tục xin đăng ký hoạt động của NGO nước ngoài

Các tổ chức của Việt Nam

Lĩnh
vực

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Văn bản liên quan

Nghị định của Chính phủ số
30/2012/NĐ-CP ngày 12
tháng 4 năm 2012 Về tổ
chức, hoạt động của quỹ xã
hội, quỹ từ thiện

Nghị định
Decree 30/2012/ND-CP
issued by the Government on 93/2009/NĐ-CP
12 April 2012 on the
organization and operation of
social and charitable funds

Nghị định của Chính phủ
số 31/2005/NĐ-CP ngày
11 tháng 3 năm 2005 về sản
xuất và cung ứng sản
phẩm, dịch vụ công ích

Decree 31/2005/ND-CP
issued by the Government on
11 March 2005 on the
production and supply of
public goods and services

Nghị định của Chính phủ
số 12/2012/NĐ-CP ngày
01 tháng 3 năm 2012 về
đăng ký và quản lý hoạt
động của tổ chức phi chính
phủ nước ngoài tại Việt
Nam

Decree 12/2012/ND-CP
dated March 01, 2012 of
the government on the
registration and
administration of foreign
Non-governmental
organizations in Vietnam

Thông tư của Bộ Ngoại
giao số 05/2012/TT-BNG
ngày 12 tháng 11 năm 2012
Hướng dẫn thi hành Nghị
định số 12/2012/ NĐ -CP
ngày 01 tháng 3 năm 2012
của Chính phủ về đăng ký
và quản lý hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài tại Việt Nam

Circular 05/2012/TT-BNG
dated November 12, 2012
of the Ministry of Foreign
Affairs on guiding the
implementation of Decree
12/2012/ND-CP dated
March 01, 2012 of the
government on the
registration and
management of activities
of foreign nongovernmental
organizations in Vietnam

Nghị định
93/2009/NĐ-CP

Nghị định
12/2012/NĐ-CP
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Giấy phép lao động cho người nước ngoài
làm việc tại Việt Nam

Hợp pháp hóa lãnh sự

Lĩnh
vực

100

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Nghị định của Chính phủ
số 12/2012/NĐ-CP ngày
01 tháng 3 năm 2012 Về
đăng ký và quản lý hoạt
động của tổ chức phi chính
phủ nước ngoài tại Việt
Nam

Decree 12/2012/ND-CP
dated March 01, 2012 of the
government on the
registration and
administration of foreign
Non-governmental
organizations in Vietnam

Thông tư của Bộ Ngoại giao
số 05/2012/TT-BNG ngày
12 tháng 11 năm 2012
Hướng dẫn thi hành Nghị
định số 12/2012/NĐ-CP
ngày 01 tháng 3 năm 2012
của Chính phủ
về đăng ký và quản lý hoạt
động của các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài tại
Việt Nam

Circular 05/2012/TT-BNG
dated November 12, 2012 of
the Ministry of foreign affair
on guiding the
implementation of Decree
12/2012/ND-CP dated March
01, 2012 of the government
on the registration and
management of activities of
non-governmental foreign

Nghị định
12/2012/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ
số 11/2016/NĐ-CP ngày
03 tháng 2 năm 2016 Quy
định chi tiết thi hành một số
điều của Bộ luật Lao động
về lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam

Degree No.11/2016/ND-CP
dated Feb. 03, 2016 of the
Government on elaborating
some articles of the labor code
on foreign workers in
Vietnam.

Thông tư
5/2012/TT-BNG
※ Thay thế Nghị
định 34/2008/NĐCP; Nghị định
46/2011/NĐ-CP và
Nghị định
12/2012/NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị
định số 11/2016/NĐ-CP
ngày 03 tháng 02 năm 2016
của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều
của Bộ luật Lao động về
lao động nước ngoài làm
việc tại Việt Nam

Văn bản liên quan

Thuế thu nhập cá nhân
của người nước ngoài

Xuất nhập khẩu hàng hóa

Lĩnh
vực

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Thông tư liên tịch của Bộ
Công Thương - Bộ Tài
chính - Bộ Ngoại giao ngày
15 tháng 10 năm 2007
Hướng dẫn việc tạm nhập
khẩu, nhập khẩu hoặc mua
miễn thuế tại Việt Nam,
Xuất khẩu, tái xuất khẩu,
chuyển nhượng và tiêu hủy
những vật dụng cần thiết
phục vụ cho nhu cầu công
tác và sinh hoạt của các cơ
quan đại diện ngoại giao, cơ
quan lãnh sự và cơ quan đại
diện các tổ chức quốc tế
được hưởng quyền ưu đãi,
miễn trừ tại Việt Nam

Joint Circular 3/2007/TTLTBCT-BTC-BNG issued by
The Ministry of Industry and
Trade - The Ministry of
Finance - The Ministry of
F o r e i g n A ff a i r s d a t e d
October 15, 2007 on guiding
the temporary import, import
or duty-free purchase in
Vietnam, export, re-export,
transfer and destruction, of
essential items for work and
daily-life needs of Vietnambased diplomatic missions,
consular offices and
international organizations;
representative offices entitled
to privileges and immunities

Nghị định số 73/CP của
Chính phủ ngày 30 tháng 7
năm 1994 Quy định chi tiết
Pháp lệnh ưu đãi, miễn trừ
dành cho CQĐDNG, CQLS
và CQĐD của các tổ chức
quốc tế tại Việt Nam

Decree 73/CP dated July 30,
1994 of the government on
detailed regulations on the
implementation of the
Ordinance on the privileges
and immunity of Diplomatic
corps, Foreign consulates,
and Representative offices of
international organizations in
Vietnam

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Nghị định số 100/ 2008 /NĐCP ngày 08 tháng 9 năm
2008 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân

Degree 100/2008/ND-CP
dated September 8, 2008, of
the government detailing
some articles of the law on
personal income tax.

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Văn bản liên quan
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Thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài

Lĩnh
vực

102

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Thông tư số 55/2007/TTBTC của Bộ Tài chính
Hướng dẫn miễn thuế thu
nhập cá nhân đối với chuyên
gia nước ngoài thực hiện
Chương trình, dự án viện trợ
phi chính phủ nước ngoài tại
Việt Nam

Circular 55/2007/TT-BTC
dated May 29, 2007 of the
Ministry of Finance on
guiding personal income tax
exemption for foreign
experts who implement
foreign non-governmental
aid programs or projects in
Vietnam

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Thông tư số 84/2008/TTBTC của Bộ Tài chính ngày
30 tháng 9 năm 2008 Hướng
dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân
và hướng dẫn thi hành Nghị
định số 100/2008/NĐ-CP
ngày 08/9/2008 của Chính
phủ Quy định chi tiết một số
điều của Luật Thuế thu nhập
cá nhân

Circular 84/2008/TT-BTC
dated September 30, 2008 of
the Ministry of Finance on
guiding the implementation
of a number of articles of the
Law on personal income tax
and guiding the
implementation of the
government 's Decree 100/
2008/ND-CP dated
September 8, 2008, detailing
a number of articles of the
Law on personal income tax

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Thông tư số 12/2011/TTBTC của Bộ Tài chính ngày
26 tháng 01 năm 2011 Sửa
đổi Thông tư số 84/2008/
TT-BTC ngày 30/9/2008
của Bộ Tài chính hướng dẫn
thi hành một số điều của
Luật Thuế thu nhập cá nhân
và sửa đổi Thông tư số
02/2010/TT-BTC ngày
11/01/2010 của Bộ Tài
chính hướng dẫn bổ sung
Thông tư số 84/2008/ TTBTC ngày 30/9/2008 của Bộ
Tài chính

Circular 12/2011/TT-BTC
dated January 26, 2011 of the
Ministry of Finance on
amending the Ministry of
Finance's Circular 84/2008/
TT-BTC dated September 30,
2008, Guiding a number of
articles of the Law on
personal income tax, and
amending the Ministry of
Finance's Circular 02/2010/
TT-BTC dated January 11,
2010, additionally guiding the
Ministry of Finance's Circular
8 4 / 2 0 0 8 / T T- B T C d a t e d
September 30, 2008

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Văn bản liên quan

Đề nghị cấp thị thực

Con dấu và tài khoản

Lĩnh
vực

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Nghị định 58/2001/NĐ-CP
của Chính phủ ngày 24 tháng
8 năm 2001 về việc quản lý
và sử dụng con dấu

Decree 58/2001/ND-CP dated
August 24, 2001 of the
government on management
and use of seals.

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Nghị định 31/2009/NĐ-CP
của Chính phủ ngày 01
tháng 4 năm 2009 Sửa đổi
Nghị định 58/2001/NĐ-CP
về quản lý và sử dụng con
dấu

Decree 31/2009/ND-CP dated
April 1, 2009 of the
government on amending and
supplementing a number of
articles of the government 's
Decree 58/2001/ND-CP of
August 24, 2001, on
management and use of seals

Thông tư
5/2012/TT-BNG

T h ô n g
t ư
s ố
07/2010/TT/BCA của Bộ
Công An ngày 05 tháng 02
năm 2010
Quy định chi tiết thi hành
một số điềua của Nghị định
số 58/2001/NĐ-CP ngày
24/8/2001 về quản lý và sử
dụng con dấu đã được sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 31/2009/NĐCP ngày 01/4/2009

Circular 07/2010/TT/BCA
dated February 5, 2010 of the
Ministry of Public Security
on providing detailed
regulations on the
Implementation of some
Articles in Degree
58/2001/ND-CP of
24/8/2001 on management
and use of the seal, modified,
supplemented by certain
provisions according to
Decree 31/2009/ND-CP
dated 01 April 2009

Thông tư
5/2012/TT-BNG

Thông tư của Bộ Tài chính
số 190/2012/TT-BTC ngày
9 tháng 11 năm 2012, Sửa
đổi, bổ sung Thông tư
66/2009/TT-BTC Quy định
chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu,
thị thực, giấy tờ về nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và
cư trú tại Việt Nam

Circular 190/2012/TT-BTC
dated November 09, 2012 of
the Ministry of Finance on the
amending and supplementing
the Circular 66/2009/TT-BTC
stipulating the regime on
collection, remittance,
management and use of fees
on passports, visas and papers
on entry, exit, transit and
residence in Vietnam

Văn bản liên quan
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Phái cử đoàn công tác
ra nước ngoài và tiếp nhận các
đoàn từ nước ngoài tới Việt Nam

Lĩnh vực
vận động viện trợ

Thành lập COMINGO

Lĩnh
vực
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Tên tiếng Việt
Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ số 59/2001/QĐTTg ngày 24 tháng 4 năm
2001 Về việc thành lập Ủy
ban Công tác về các tổ chức
phi chính phủ nước ngoài

Tên dịch
sang tiếng Anh
Decision 59/2001/QQ-TTg
issued by the Prime Minister
dated April 24, 2001 on the
establishment of the
Committee for Foreign NonGovernmenta, Organization
Affairs

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ số 765/QĐ-TTg
ngày 22 tháng 5 năm 2013
về kiện toàn Ủy ban Công
tác về các tổ chức phi chính
phủ nước ngoài

Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ số 40/2013/QĐTTg ngày 10 tháng 7 năm
2013 Về việc ban hành
Chương trình quốc gia xúc
tiến vận đông viện trợ phi
chính phủ nước ngoài giai
đoạn 2013-2017

Decision 40/2013/QD-TTg
issued by the Prime Minister
dated October 7, 2013 on
National program on the
mobilization of foreign nongovernmental aid for 20132017

Quyết định của Thủ tướng
Chínhphủ số 67/2011/QĐTTg ngày 12 tháng 12 năm
2011 về việc ban hành Quy
chế quản lý thống nhất các
hoạt động đối ngoại của Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương

Decision 67/2011/QD-TTg
issued by the Prime Minister
dated December 12, 2013 on
promulgating the Regulations
to unify the management of
foeign afairs of the People's
Committees of provinces and
centrally - administerned
cities.

Văn bản
liên quan

Quản lý nhà nước đối với khoản viện trợ

Lĩnh
vực

Tên tiếng Việt

Tên dịch
sang tiếng Anh

Thông tư của Bộ Tài chính
số 225/2010/TT-BTC ngày
31 tháng 12 năm 2010 Quy
định chế độ quản lý tài chính
nhà nước đối với viện trợ
không hoàn lại của nước
ngoài thuộc nguồn ngân
sách nhà nước

Circular 225/2010/TT-BTC
dated Dec 31, 2010 of the
Ministry of Finance on the
state financial management of
non-refundable aid classified
as state budget revenues

Thông tư của Bộ Tài chính
số 109/2007/TT-BTC ngày
10 tháng 9 năm 2007 Hướng
dẫn chế độ quản lý tài chính
Nhà nước đối với viện trợ
phi chính phủ nước ngoài
không thuộc nguồn thu
Ngân sách nhà nước

Circular 109/2007/TT-BTC
dated Sep 10, 2007 of the
Ministry of Finance on
guiding the state financial
management of foreign nongovernmental aid not
Constituting a state budget
revenue source

Văn bản
liên quan

※ Đề nghị tự kiểm tra xác nhận về sửa đổi, bổ sung... (nếu có) của luật và quy định

liên quan
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9. DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC NGO NHẬT BẢN HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
(TÍNH ĐẾN THÁNG 2/2017)
No

Tên (tiếng Anh, Việt)

Tên viết tắt

Lĩnh vực
hoạt động

Địa bàn
hoạt động
Đà Nẵng,
Quảng Nam,
Kon Tum,
Thừa Thiên Huế

Foundation for International
Development Relief
Tổ chức Cứu trợ Phát triển Quốc
1 tế

FIDR

Hỗ trợ cải thiện
dinh dưỡng, cải
thiện an ninh
lương thực và
phát triển du
lịch dựa vào
cộng đồng

Bridge Asia Japan
Tổ chức phi lợi nhuận Nhịp cầu
2
Châu Á Nhật Bản

BAJ

Hỗ trợ cải thiện Thừa Thiên Huế
môi trường và
phát triển cộng
đồng

International Life Sciences
Institute Center for Health
Promotion
of Japan
3
Viện khoa học đời sống quốc tế
Nhật Bản

ILSI CHP

Dinh dưỡng, Nam Định,
nước sạch và vệ Bắc Giang,
Thái Nguyên,
sinh
Thái Bình,
Hà Nam và
Ninh Bình

JAVDO

Hỗ trợ y tế, trợ Tp. Hồ Chí Minh
giúp trẻ em có
hoàn cảnh khó
khăn (không
bao gồm vấn đề
con nuôi)

4

Japan Voluntary Dental
Organisation
Tổ chức nha khoa tình nguyện

Mabuchi International
Scholarship Foundation
5
Quỹ học bổng quốc tế Tập đoàn
Mabuchi
Minzoku Forum
Diễn đàn Minzoku
6
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Hỗ trợ giáo
dục

Minzoku

Hà Nội,
Đà Nẵng,
Tiền Giang,
Đồng Nai

Thúc đẩy giao Hà Nội
lưu văn hoá,
đào tạo dạy
nghề cho người
khiếm thị

No

Tên (tiếng Anh, Việt)

Cooperate Aggregate Shiga
Association of Radiological
7 Technologists
Hội kỹ thuật viên xạ trị Shiga

8

Tên viết tắt
SART

EFA
Empowerment for All
Tổ chức phi lợi nhuận EFA Nhật
Bản

Lĩnh vực
hoạt động
Hỗ trợ y tế

Địa bàn
hoạt động
Tp.Hồ Chí Minh

Hỗ trợ trẻ em có Hải Phòng
hoàn cảnh khó
khăn (không
bao gồm vấn đề
con nuôi)

Shinnyo-en

Giáo dục

Office for the Joint Grass Roots
Fukuoka
10 Tổ chức phi lợi nhuận cơ sở
Fukuoka

JGRF

Hỗ trợ phát An Giang,
triển cộng đồng Lâm Đồng,
Tây Ninh

International Manpower
Development Organization,
11 Japan
Tổ chức phát triển nguồn nhân
lực quốc tế Nhật Bản

IM Japan

Dạy nghề

Hà Nội,

Seeds Asia
12 Tổ chức phi lợi nhuận Seeds Asia

Seeds Asia

Quản lý rủi ro
thiên tai

Đà Nẵng,
Quảng Nam

Shinnyo-en
9

Hà Nội,
Bắc Kạn,
Hà Nam,
Bến Tre
và Hậu Giang

Seed to Table
13 Tổ chức từ hạt giống tới bàn ăn

Phát triển nông Hoà Bình,
thôn tổng hợp Bến Tre

Asia Rainbow
14 Tổ chức phi lợi nhuận Cầu vồng
Châu Á

Giáo dục và
đào tạo

Đồng Nai,
Lâm Đồng

107

No

Tên (tiếng Anh, Việt)

Tên viết tắt

Lĩnh vực
hoạt động

Địa bàn
hoạt động

Asia Technical Cooperation
Network
15
Tổ chức phi lợi nhuận Mạng lưới
hợp tác kỹ thuật Châu Á

ATCN

Hỗ trợ phát Tp.Hồ Chí Minh
triển doanh
nghiệp

The Overseas Human Resources
and Industry Development
Hiệp hội phát triển công nghiệp
16 và nguồn nhân lực hải ngoại

HIDA
(tên cũ là
AOTS)

Đào tạo phát
triển nguồn
nhân lực công
n g h i ệ p Vi ệ t
Nam

Hà Nội và các
địa phương theo
chương trình
thoả thuận với
các bộ ngành
của Việt Nam
được các cấp có
thẩm quyền phê
duyệt

Non-Profit Organization
17 Biomedical Science Association
Hiệp hội khoa học y sinh

BMSA

Y tế

Tp.Hồ Chí Minh,
Cần Thơ

PHJ

Y tế

Hà Nam,
Hải Phòng,
Hưng Yên và
Thái Nguyên,
Nam Định

Giáo dục và
đào tạo

Hà Nội

JOICFP

Hỗ trợ y tế

Thừa Thiên Huế,
Quảng Trị,
Quảng Bình

People's Hope Japan
18

Sapporo IT Front
19 Tổ chức phi lợi nhuận Sapporo IT
Front
Japanese Organization for
International Cooperation in
20 Family Planning
Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản
về kế hoạch hóa gia đình
21

Cambodian International
Education Supaport Foundation

CIESF

Giáo dục và
đào tạo

Bà Rịa Vũng Tàu

22

Public Interest Foundation
Minsai Center

EDF-JAPAN

Giáo dục và
đào tạo

Thái Bình,
Đồng Nai
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No

Tên (tiếng Anh, Việt)
AICHI

Tên viết tắt
AICHI

23

Lĩnh vực
hoạt động

Địa bàn
hoạt động

Giáo dục và đào Hà Nội
tạo - đào tạo
Tiếng Nhật
Đào tạo tiếng Thừa Thiên Huế
Nhật và đào tạo
hộ lý chăm sóc
người già

Aomori Social Welfare Group
24

All Japan Seamen's Union
25 Hiệp hội công đoàn thủy thủ Nhật

JSU

Dạy nghề cho Hải Phòng và
thuỷ thủ Việt Tp.Hồ Chí Minh
Nam

International Farmers
Participation Technical Network
Tổ chức phi lợi nhuận Mạng lưới
26 kỹ thuật có sự hợp tác của nông
dân quốc tế

IFPaT

Hỗ trợ phát Sơn La
triển kinh tế
nông nghiệp,
nông thôn
thông qua cải
tiến phương
pháp canh tác,
chế biến và tiêu
thụ sản phẩm

Hopeland Vietnam Agricultural
Production Corporation
27
Tổ chức hợp tác giao lưu Việt
Nam Hokkaido Hopeland

Hỗ trợ đào tạo Lâm Đồng
nguồn nhân lực
về nông nghiệp
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10. CÁC TỪ CHUYÊN MÔN
10.1 NGO
Tiếng Việt
Tổ chức phi chính phủ nước
ngoài

Tiếng Anh

Tên viết tắt
TCPCPNN

Foreign NGO/International

Tổ chức phi chính phủ Nhật Bản TCPCPNB

Japanese NGO

Tổ chức phi chính phủ

TCPCP

NGO

Tổ chức phi lợi nhuận

NPO

Non-profit organiation

Quỹ xã hội

Social funds

Quỹ tư nhân

Private foundations

10.2 Cơ quan Chính phủ
Tiếng Việt

Tiếng Anh

Bộ Thông tin và Truyền thông
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Information and Communications
International Cooperation Department

Bộ Công Thương
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Industry and Trade
International Relations Department

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Education and Training
International Cooperation Department

Bộ Giao thông vận tải
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Transport
International Relations Department

Bộ Công An
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Public Security
International Cooperation Department

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Vụ Kinh tế Đối ngoại

Ministry of Planning and Investment
Foreign Economic Relations Department

Bộ Khoa học và Công nghệ
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Science and Technology
International Cooperation Department

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs
International Relations Department
Vụ Hợp tác Quốc tế
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển
nông thôn
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Agriculture and Rural
Development
International Cooperation Department

Bộ Nội vụ
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Home Affairs
International Relations Department
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Tiếng Việt

Tiếng Anh

Bộ Ngoại giao
Vụ Các tổ chức Quốc tế

Ministry of Foreign Affairs
International Organizations Department

Bộ Quốc phòng
Cục Đối ngoại

Ministry of Defence
International Relations Department

Bộ Tài chính
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Finance
International Cooperation Department

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học
Công nghệ

Ministry of Natural Resources and Environment
Department of International Cooperation
and Science & Technology

Bộ Tư pháp
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Justice
International Cooperation Department

Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch
Cục Hợp tác Quốc tế

Ministry of Culture, Sport and Tourism
International Cooperation Department

Bộ Xây dựng
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Construction
International Relations Department

Bộ Y tế
Vụ Hợp tác Quốc tế

Ministry of Health
International Cooperation Department

Tổng Cục Thống kê
Vụ Hợp tác Quốc tế

General Statistics Office
International Cooperation Department

Ban Tôn giáo Chính phủ
Vụ Hợp tác Quốc tế

The Government Committee for Religious Affairs
International Cooperation Department

Uỷ Ban Dân tộc

Committee for Ethnic Minorities Affairs

Đài Tiếng nói Việt Nam
Vụ Hợp tác Quốc tế

Voice of Vietnam Radio
International Cooperation Division

Đài truyền hình Việt Nam
Ban Hợp tác Quốc tế

Vietnam Television
International Cooperation Department

Kiểm toán Nhà nước
Vụ Hợp tác Quốc tế

State Audit of Vietnam
International Cooperation Department

Thông tấn xã Việt Nam
Vụ Hợp tác Quốc tế

Vietnam News Agency
International Cooperation Department

Ngân hàng Nhà nước
Vụ Hợp tác Quốc tế

State Bank of Vietnam
International Cooperation Department

Thư viện Quốc gia

National Library of Vietnam

Văn phòng Chính phủ
Vụ Hợp tác Quốc tế

Office of the Government
Department of International Relations
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10.3 Tổ chức quần chúng
Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tổ chức đoàn thể quần chúng

Mass Organization

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vietnam Fatherland Front

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Vietnam General Confederation of Labour

Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh

The Ho Chi Minh Communist Youth Union

Hội Nông dân Việt Nam

Vietnam Peasants' Association

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vietnam War Veterants' Association

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Vietnam Women's Union

10.4 Các cơ quan, tổ chức khác
Tiếng Việt

Tiếng Anh

Đảng Cộng sản Việt Nam

Communist Party of Vietnam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Vietnam General Confederation of Labour

Hội Nông dân Việt Nam

Vietnam Peasants' Association

Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh

The Ho Chi Minh Communist Youth Union

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Vietnam Women's Union

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Vietnam War Veterants' Association

Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật
Việt Nam

Vietnam Union of Science and Technology
Association (VUSTA)

Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật
Việt Nam

Union of Arts and Literature Associations
of Vietnam

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị
Việt Nam

The Vietnam Union of Friendship
Organizations （VUFO)

Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Vietnam Youth Association

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

Vietnam Cooperative Alliance

Phòng Thương mại và Công nghiệp VN Vietnam Chamber of Commerce and Industry
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Vietnam Red Cross

Hội Luật gia Việt Nam

Vietnam Lawyers' Association
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Tiếng Việt

Tiếng Anh

Hội Nhà báo Việt Nam

Vietnam Journalists’ Association

Hội Phật giáo Việt Nam

Vietnamese Buddhist Association

Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt Nam

Committee for Solidarity of Vietnamese
Catholics

Hội Làm vườn Việt Nam

Viet Nam Gardeners’ Association

Hội Người mù Việt Nam

Vietnam Blind Association

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam
Hội Đông y Việt Nam

Vietnam Orientally Traditional
Medicine Associtation

Tổng hội Y dược học Việt Nam

Vietnam Medical General Confederation

Hội người cao tuổi Việt Nam

Vietnam Association of the Elderly

Hội kế hoạch hoá gia đình Việt Nam

Vietnam Family Planning Association

Hội khuyến học Việt Nam

Vietnam Study Promotion Association

Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi
Việt Nam

Viet Nam Association for Protection of
People with Disabilities and Orphans

Hội châm cứu Việt Nam

Viet Nam National Association of
Acupuncture

Tổng hội thánh tin lành Việt Nam

General Confederation of the Viet Nam
Protestant Church

Hội liên lạc với người Việt Nam
ở nước ngoài

Association for Liasion with Overseas
Vietnamese

Hội khoa học lịch sử Việt Nam

Viet Nam Association of Historical
Sciences

Hội nạn nhân chất độc da cam
đioxin Việt Nam

Vietnam Association of Victims of Agent
Orange/Dioxin

Hội mỹ nghệ - kim hoàn - đá quý
Việt Nam

Vietnam Gemstone - Jewelry - Fine Art
Association

Hội cựu giáo chức Việt Nam

Vietnam Former Teachers Association

Hiệp hội Xuất bản Việt Nam

Vietnam Union of Associations of Publishers

Hội nghề cá Việt Nam

Vietnam Fisheries Society

Hiệp hội sản xuất kinh doanh của
người tàn tật Việt Nam

Vietnam Association of Business
Enterprises of the Disabled

113

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Vietnam Relief Association for
Handicapped Children

Hội y tế cộng đồng Việt Nam

Vietnam Public Health Association

Hội cựu thanh niên xung phong
Việt Nam

Vietnam Former Volunteer Youth's
Association

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng
ngoài công lập Việt Nam

Vietnam Association of Private
Universities and Colleges

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam

Vietnam Association of Small & Medium
Enterprises

Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt-Đức

Vietnam - Germany Small and Medium
Enterprises Association

Hiệp hội làng nghề Việt Nam

Viet Nam Trade Villages' Association

10.5 Văn bản quy phạm pháp luật
Tiếng Anh

Tiếng Việt

Luật

Law

Pháp lệnh
Nghị định

Ordinance
Decree

Thông tư

Circular

Quyết định

Decision

10.6 Các thủ tục liên quan
Tiếng Anh

Tiếng Việt

Cơ quan đối tác

Counterpart agency

Bên tài trợ

Donor

Cơ quan chủ quản / Cơ quan có
thẩm quyền

Managing agency

Cơ quan phê duyệt
Ủy ban nhân dân
Đại sứ quán
Lãnh sự quán

Aid-approving agency
People's Committee
Embassy

Chương trình

Consulate
Program

Dự án

Project

Viện trợ phi dự án

Non-project aid
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Tiếng Anh

Tiếng Việt

Cứu trợ khẩn cấp

Emergency relief

Viện trợ nhân đạo

Humanitarian aid

Văn bản quyết định phê duyệt

Approval decisions

Đơn đề nghị

Application form

Giấy đăng ký hoạt động

Certificate of Registration of Operation

Giấy đăng ký lập văn phòng dự án

Certificate of Registration of Project
Office Establishment

Giấy đăng ký lập văn phòng đại diện

Certificate of Registration of
Representative Office Establishment

1 bộ hồ sơ

01 set of documents

Điều lệ

Statues

Thuế thu nhập cá nhân

Personal income tax

Tư cách pháp nhân

Legal entity status

Lý lịch tư pháp

The judicial resume / record

Bản dịch tiếng Việt đã được chứng
thực hợp lệ

Notarized Vietnamese translation

Người đứng đầu tổ chức

The Head of the Organization

Đại diện tại Việt Nam

Representative in Vietnam

Giấy giới thiệu

Introduction letter

Bản tiểu sử

Resume

Báo cáo tóm tắt hoạt động

Brief activity report

Bản kế hoạch hoạt động

Action plan

Phòng công chứng

Notary Office

Bản gốc

Original

Bản sao

Copy

Hộ chiếu

Passport

Thị thực

Visa

Thẻ tạm trú

Temporary residence card

Giấy phép lao động

Working permit
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Ảnh bìa chính:
Dự án Hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA “Tăng cường năng lực sản xuất và Marketing cho việc phát triển
nông nghiệp bền vững, trao quyền tự chủ kinh doanh cho nông dân, cải thiện sản xuất lúa gạo, và một môi
trường trong sạch hơn (PAMCI - SAFE RICE Project)”
(Cơ quan thực hiện: Đại học tổng hợp Tokyo, Nhật Bản – Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

Ảnh bìa sau:
Phía trên:
Dự án Hợp tác kỹ thuật cấp cơ sở của JICA “Hỗ trợ xây dựng hệ thống giáo dục hòa nhập ở Tỉnh Đồng Nai”
(Cơ quan thực hiện: Tổ chức Cầu vồng Châu Á, Nhật Bản - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai)
Phía dưới:
Dự án phát triển địa phương của tổ chức Cứu trợ Phát triển Quốc tế “Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng
Cơ Tu”
(Cơ quan thực hiện: Tổ chức Cứu trợ Phát triển Quốc tế - Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng
Nam)

Văn phòng JICA Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà CornerStone,
16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +(84-4) 38315005
Fax: +(84-4) 38315009
http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM)
105 A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 3843 6936
Fax: (84-4) 38452007

