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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Hoạt động từ thiện xã hội (TTXH) là việc làm thiện nguyện, hành động tự 

nguyện trợ giúp những người khó khăn, yếu kém, thiếu may mắn trong xã hội, 

thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng, cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, 

cứu trợ thiên tai…. Hoạt động từ thiện đã trở thành hành vi văn hóa, đạo đức, là 

thước đo của mỗi cá nhân mang ý nghĩa tốt đẹp. Hoạt động TTXH nhìn theo trục 

an sinh xã hội là một trong những hoạt động của an sinh xã hội (ASXH) và chúng 

có mối quan hệ mật thiết, bởi chúng có những điểm tương đồng, song cũng có 

những điểm khác biệt. Vậy An sinh xã hội gồn các hoạt động, chức năng nào?. Về 

mặt bản chất, ASXH là góp phần đảm bảo thu nhập và đời sống cho các công dân 

trong xã hội. Phương thức hoạt động là thông qua các biện pháp công cộng. Về 

mục đích là tạo ra sự “an sinh” cho mọi thành viên trong xã hội, nên nó mang tính 

xã hội và tính nhân văn sâu sắc. Về mặt cấu trúc, ASXH gồm những hoạt động cơ 

bản sau: Bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội; Trợ cấp gia đình; Các quỹ tiết kiệm 

xã hội; Các dịch vụ xã hội khác được tài trợ bằng nguồn vốn công cộng…1. Như 

vậy, từ thiện ở đây mà chúng tôi muốn nói đến đó có những điểm chung với hoạt 

động Trợ giúp xã hội. 

         Mặc dù, nguồn gốc hoạt động hỗ trợ, trợ giúp xã hội, trợ cấp gia đình hay 

các hoạt động dịch vụ công cộng đều xuất phát từ hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, 

hoạt động từ thiện khác với an sinh xã hội ở nhiều phương diện, khía cạnh, bởi 

một bên là xuất phát từ tình yêu thương, lòng nhân ái giữa con người với con 

người trên nền tảng “cho, tặng” và “nhận thụ động” với những người yếu thế, kết 

quả giúp đỡ ngay tức thời. Một bên là công tác xã hội mang tính chất nghề nghiệp 

trên nền tảng “hỗ trợ” và “tự giúp, chủ động nâng cao khả năng giải quyết vấn 

đề” của mọi người trong xã hội, hướng tới kết quả lâu dài và bền vững.  

Ở Việt Nam, TTXH và bảo đảm an sinh xã hội luôn được coi là nhiệm vụ 

quan trọng và thường xuyên của Nhà nước và toàn xã hội. Các quan điểm của 

Đảng và Nhà nước về TTXH, ASXH đã được đề cập đến trong Cương lĩnh xây 

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991. Cụm từ “an 

sinh xã hội” được chính thức sử dụng trong văn kiện Đại hội IX của Đảng. Tại 

Nghị Quyết số 15-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng ngày 1/6/2012 về “Một 

số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” đã khẳng định: “Tiếp tục 

cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo đảm gia đình người 

có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa 

 
1 http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/an-sinh-xa-hoi. Truy cập Thứ bảy, 23 - 11 - 2019. 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/an-sinh-xa-hoi
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bàn. Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối 

thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp 

phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và 

hạnh phúc của nhân dân…..”2. Trong chính sách của ASXH cũng có hệ thống 

chính sách cho các hoạt động TTXH như sau: “Hệ thống chính sách an sinh xã 

hội ở Việt Nam hiện nay gồm 4 nhóm cơ bản: (1) Nhóm chính sách việc làm đảm 

bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo: hỗ trợ người dân chủ động phòng ngừa các 

rủi ro thông qua tham gia thị trường lao động để có được việc làm tốt, thu nhập 

tối thiểu và giảm nghèo bền vững; (2) Nhóm chính sách bảo hiểm xã hội: hỗ trợ 

người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn lao động, tuổi già… thông qua 

tham gia bảo hiểm xã hội để chủ động bù đắp phần thu nhập bị suy giảm hoặc bị 

mất do các rủi ro trên; (3) Nhóm chính sách trợ giúp xã hội, bao gồm chính sách 

trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất. (4) Nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ 

bản, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước 

sạch và thông tin truyền thông”3. Như vậy, từ thiện xã hội cũng nằm trong hệ 

thống chính sách an sinh xã hội cùng với Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 

25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Thông tư sô 

04/2020/TT-BNV, ngày 13/10/2020 hướng dẫn thi hành, hay Nghị định 

64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 

nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo ngày 14/5/2008, v.v… cũng 

sẽ tạo hành lang pháp lý để các tôn giáo ở Việt Nam tham gia tích cực hơn nữa 

vào công tác bảo trợ, cứu trợ xã hội xã hội trong đó có hoạt động TTXH, thể hiện 

tinh thần từ bi, bác ái đúng pháp luật của Nhà nước. 

        Hiện nay, ở Việt Nam có 16 tôn giáo và 41 tổ chức tôn giáo đã và đang hoạt 

động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo Báo cáo năm 2020 của Ban Tôn giáo 

Chính phủ cho biết tổng số tín đồ các tôn giáo khoảng 26,5 triệu chiếm 27% dân 

số cả nước; số chức sắc các tôn giáo là 58.216 người, số chức việc là 148.143 

người và cả nước có 29.799 cơ sở thờ tự4. Các tôn giáo từ khi du nhập, hình thành 

và phát triển ở Việt Nam đến nay đã luôn tích cực đề cao tinh thần từ bi, bác ái, 

cứu khổ, cứu nạn với tâm điểm hướng thiện, quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc 

sống thể hiện vai trò, trách nhiệm của tôn giáo với xã hội hiện đại.  

Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngày nay, các tôn giáo đã và đang tích 

cực nhập thế, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với xã hội. Trên nhiều lĩnh 

 
2 Nghị Quyết số 15-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa 5, ngày 1/6/2012. 
3http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208 

hoặc Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung…, (2013), sđd, tr. 52. 
4 Ban Tôn giáo Chính phủ, (2021), Những thông tin cơ bản của một số tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Báo cáo 

tổng hợp, tr. 11. 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208
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vực của cuộc sống, trong đó phải kể đến các hoạt động TTXH, tôn giáo đã góp 

phần thúc đẩy giữ vững ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội, nhằm đảm bảo công 

bằng, ASXH, góp phần phát triển xã hội. Các tôn giáo ở Việt Nam trong nhiều 

năm qua đã cùng chung tay với Đảng và Nhà nước, có những đóng góp trong các 

lĩnh vực TTXH cho người dân như xây nhà tình thương, chăm sóc người già cô 

đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, hay người HIV/AIDS,… cứu trợ đồng bào vùng bị lũ 

lụt, thiên tai, dịch bệnh, gần đây là đại dịch Covid-19,... từng bước nâng cao thu 

nhập, nâng cao mức sống, dân chủ, bình đẳng và hạnh phúc của người dân trong 

xã hội hiện nay. Tuy nhiên, do công tác tuyên truyền về hoạt động từ thiện của 

các tôn giáo cũng như các chính sách của Nhà nước chưa cụ thể nên các tôn giáo 

chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tại cơ sở; việc triển khai 

các chính sách chưa thống nhất, đồng bộ, còn phân tán, nhỏ lẻ, chưa có nguồn 

đầu tư thích đáng... do đó, ảnh hưởng không ít đến hoạt động TTXH của các tôn 

giáo hiện nay. Đâu đó, vẫn còn những thiếu sót, hiểu biết chưa đúng về TTXH 

nên dẫn đến những hiểu lầm không đáng tiếc mà truyền hình, báo chí đã đưa tin 

thời gian qua, việc tự nguyện làm từ thiện, nhân đạo bị bóp méo, hay lợi dụng, 

nhất là với các đối tượng lợi dụng tôn giáo hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

Với những lý do trên, việc tổng hợp lại các thông tin tư liệu về TTXH, 

nhằm biên soạn tập tài liệu Tôn giáo với hoạt động từ thiện xã hội ở Việt Nam 

(Thuộc Nhiệm vụ 2 “Xây dựng, lựa chọn chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt 

động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” của Đề án hỗ trợ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trong năm 2021) làm tài liệu tuyên truyền cho 

dự án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về tôn giáo của Nhà nước là điều cấp bách và 

cần thiết trong tình hình hiện nay. Nhiệm vụ này thuộc Đề án hỗ trợ thông tin, 

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo theo Quyết định phê duyệt số 219/QĐ-TTg 

ngày 21/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ sẽ là một tài liệu cho các 

lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về 

hoạt động từ thiện của tôn giáo ở Việt Nam; nội dung của nhiệm vụ sẽ là nguồn 

tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động từ thiện của tôn 

giáo ở Việt Nam; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống 

thông tin cơ sở về hoạt động từ thiện của tôn giáo ở Việt Nam cho các cơ quan 

hữu quan của Đảng và Nhà nước ta, các cơ quan nghiên cứu, quản lý Nhà nước từ 

Trung ương đến địa phương về lĩnh vực chính sách tôn giáo và cũng nhằm đáp 

ứng nhu cầu nghiên cứu, hiểu biết của toàn xã hội Việt Nam về tôn giáo nói 

chung và hoạt động từ thiện của tôn giáo ở Việt Nam nói riêng. 

 Trên tinh thần đó, nhiệm vụ triển khai các vấn đề tôn giáo với hoạt động từ 

thiện xã ở Việt Nam, tuy nhiên, trong phạm vi của một nhiệm vụ, chúng tôi lựa 
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chọn biên soạn các vấn đề hoạt động từ thiện của một số tôn giáo ở Việt Nam 

hiện nay như Phật giáo, Công giáo, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa 

Hảo và Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam. Trong các các trụ cột của An sinh xã 

hội, nhiệm vụ sẽ hướng vào trụ cột thứ ba với các hoạt động tiêu biểu để biên 

soạn như:  

- Cứu trợ, hỗ trợ đột xuất (cứu trợ nạn nhân thiên tai, đại dịch Covid-19…). 

- Cứu trợ, hỗ trợ thường xuyên (giải quyết vấn nạn xã hội: cai nghiện, chăm 

sóc người bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, xóa 

đói giảm nghèo, phục hồi nhân phẩm, tự kỷ, v.v....). 

Theo đó, nhiệm vụ có kết cấu thành 3 chương như sau: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về hoạt động từ thiện xã hội ở Việt 

Nam. 

Chương 2: Hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo ở Việt Nam hiện 

nay. 

Chương 3: Những vấn đề đặt ra và dự báo xu hướng. 
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NỘI DUNG 

 

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 

         

1.1. Một số vấn đề về hoạt động từ thiện xã hội và từ thiện xã hội của tôn 

giáo 

1.1.1. Một số khái niệm  

Từ thiện vốn là một từ Hán Việt, theo “Hán Việt tự điển” của Thiều Chửu, 

“từ thiện” được kết hợp giữa hai từ: “từ” có nghĩa là lành, chu cấp cứu giúp cho 

kẻ túng thiếu, khốn cùng và “thiện” có nghĩa là thiện, lành5.   

Theo Đại từ điển tiếng Việt “từ thiện” nghĩa là có lòng lành, hay thương 

người, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó, khổ đau để làm phúc”. Còn theo Từ 

điển Tiếng Việt của Trung tâm Từ điển học, định nghĩa: “Từ thiện là có lòng 

thương người, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó để làm phúc”6. 

Như vậy, từ thiện là những việc thiện lành, xuất phát từ lòng thương yêu 

giúp đỡ cho những người nghèo khó, khốn cùng bằng tình thường vô bờ bến và 

không chút do dự, không chút vụng lợi. 

Hoạt động từ thiện được hiểu là thực hiện những việc làm thiện nguyện, tự 

nguyện của cá nhân hay là một tập thể, cộng đồng, thông qua cá nhân, tổ chức từ 

thiện nhằm giúp đỡ những nghèo khổ, người yếu thế... trong xã hội không chút 

vụng lợi, để họ vượt qua khó khăn, được vui vẻ, an tâm hơn trong cuộc sống. 

Từ thiện xã hội của tôn giáo là mọi việc lành, thiện đều được thực hiện 

bằng tâm thiện nguyện và niềm tin tôn giáo với từ, bi, hỉ, xả, cứu khổ, cứu nạn, 

với bác ái, với công bằng... của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ mỗi 

một tôn giáo, nhằm hướng đến xã hội, hỗ trợ, cứu trợ những người nghèo khổ, 

người yếu thế... trong xã hội. Điều này sẽ được minh chứng bằng những quan 

niệm trong giáo lý, giáo luật, kinh sách của các tôn giáo được chúng tôi trình bày 

mục riêng phía dưới. 

Hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo được hiểu là các hoạt động từ thiện 

như cứu trợ, hỗ trợ (đột xuất và thường xuyên) của các tổ chức tôn giáo được 

thực hiện trên tinh thần quan điểm, chủ trương, đường hướng của các tôn giáo 

cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về từ thiện xã hội mà các 

 
5 Thiều Chửu (1993), Hán Việt tự điển. Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 94, 212. 
6 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1999), Đại từ điển tiếng Việt. Nxb Văn hóa và Thông tin. Hà Nội. Và Hoàng Phê 

(chủ biên) (2008), Từ điển Tiếng Việt. Nxb Đà Nẵng. 
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chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ mỗi một tôn giáo tham gia vào các 

công việc thiện nguyện thể hiện lòng từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, trên tinh thần 

nhập thế của các tôn giáo trong đời sống xã hội với mục đích cứu giúp những 

người nghèo khổ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, lang thang, trẻ bị bỏ rơi, các 

nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, bị buôn bán hay bị cưỡng bức 

lao động, bị ốm đau bệnh tật, bệnh hiểm nghèo... với người có tôn giáo và người 

không tôn giáo. 

Xét trong tương quan với ASXH thì các hoạt động TTXH là một trong 

những lĩnh vực/trụ cột của ASXH và chúng có mối quan hệ mất thiết, bởi chúng 

có những điểm tương đồng, song cũng có những điểm khác biệt. Cụm từ “An 

sinh xã hội” được biết đến với đầy đủ các qui định, chế độ mà Tổ chức Lao động 

Quốc tế (ILO) đã thông qua Công ước số 102, ngày 25/6/1952 được gọi là Công 

ước về ASXH như sau: “An sinh xã hội là một sự bảo vệ mà xã hội cung cấp cho 

các thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộng rãi để 

đương đầu với những khó khăn, các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy 

giảm nghiêm trọng thu nhập do ốm đau, thai sản, thương tật do lao động, mất sức 

lao động hoặc tử vong. Cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình nạn 

nhân có trẻ em”7. 

Mặc dù, còn nhiều các thuật ngữ, khái niệm được tiếp cận dưới nhiều góc 

độ khác nhau như: Theo Liên hiệp quốc, ASXH tiếp cận trên quyền của người 

dân (Điều 25, Hiến chương Liên hiệp quốc năm 1948); Theo Ngân hàng thế giới 

(WB); hay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)… nhưng, các quan niệm về 

ASXH đều có những điểm chung: “Một, là sự bảo đảm an toàn thu nhập ở mức 

tối thiểu thông qua hệ thống các chính sách can thiệp nhằm quản lý rủi ro tốt hơn, 

bao gồm các rủi ro liên quan đến nhu cầu cơ bản nhất của con người: rủi ro về 

sức khỏe, thiếu hoặc mất việc làm, tuổi già, trẻ em, tàn tật…dẫn đến không có thu 

nhập tạm thời hoặc vĩnh viễn so với mức tối thiểu đủ sống (được luật hóa hoặc 

qui định). Hai, là các chính sách do nhà nước tổ chức thực hiện là chính, ngoài ra 

còn có sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng và thị trường trong việc tổ 

chức thực hiện và cung cấp dịch vụ an sinh xã hội. Các chính sách này hướng đến 

mọi thành viên trong xã hội, bảo đảm cho mọi thành viên được bình đẳng về tiếp 

cận và chất lượng dịch vụ, tuy nhiên, nhấn mạnh đến nhóm đối tượng yếu thế (lý 

do chính để có sự tham gia của nhà nước). Ba, là lưới an toàn cho mọi thành viên 

 
7Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung… (2013), “Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 

2020”, Bản pdf, Tr .9.  
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trong xã hội. Do đó, phạm vi của an sinh xã hội là bao phủ toàn dân và toàn diện 

cơ bản đáp ứng được nhu cầu an sinh xã hội của người dân một cách toàn diện”8.  

Về mặt bản chất, ASXH là góp phần đảm bảo thu nhập và đời sống cho các 

công dân trong xã hội. Phương thức hoạt động là thông qua các biện pháp công 

cộng. Mục đích là tạo ra sự “an sinh” cho mọi thành viên trong xã hội, nên nó 

mang tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc. Về mặt cấu trúc, ASXH gồm những 

bộ phận cơ bản sau: Bảo hiểm xã hội; Trợ giúp xã hội; Trợ cấp gia đình; Các quỹ 

tiết kiệm xã hội và các dịch vụ xã hội khác được tài trợ bằng nguồn vốn công 

cộng, với chức năng phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro…9. 

Có nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về cấu trúc của hệ thống 

an sinh xã hội. Tuy nhiên an sinh xã hội có ba chức năng gồm: Phòng ngừa rủi 

ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro. Cụ thể: 

“Thứ nhất, những chính sách, chương trình phòng ngừa rủi ro. Đây là tầng 

trên cùng của hệ thống an sinh xã hội. Chức năng của những chính sách này là 

hướng tới can thiệp và bao phủ toàn bộ dân cư; giúp cho mọi tầng lớp dân cư có 

được việc làm, thu nhập, có được năng lực vật chất cần thiết để đối phó tốt nhất 

với rủi ro. Trụ cột cơ bản của tầng này là những chính sách, chương trình về thị 

trường lao động tích cực như đào tạo nghề; hỗ trợ người tìm việc, tự tạo việc làm 

hoặc đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động. 

Thứ hai, những chính sách, chương trình giảm thiểu rủi ro. Đây là tầng thứ 

hai, gồm các chiến lược giảm thiểu thiệt hại do rủi ro của hệ thống an sinh xã hội, 

có vai trò đặc biệt quan trọng. Nội dung quan trọng nhất trong tầng này là các 

hình thức bảo hiểm, dựa trên nguyên tắc đóng - hưởng như: bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, v.v... Nhóm chính sách này rất nhạy cảm, nếu 

phù hợp sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, tiết kiệm nguồn lực cho 

Nhà nước, tăng độ bao phủ hệ thống. Ngược lại, nếu chính sách không phù hợp, 

người dân sẽ không tham gia hoặc chính sách sẽ bị lạm dụng. 

Thứ ba, những chính sách, chương trình khắc phục rủi ro, bao gồm các 

chính sách, chương trình về cứu trợ và trợ giúp xã hội. Đây là tầng cuối cùng của 

hệ thống an sinh xã hội với chức năng bảo đảm an toàn cho các thành viên xã hội 

khi họ gặp phải rủi ro mà bản thân không tự khắc phục được như: thất nghiệp, 

 
8 Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung… (2013), sđd, tr. 10-11. 
9 Mạc Văn Tiến (2019), Bản chất và chức năng cơ bản của an sinh xã hội, http://www.bhxhbqp.vn/bai-viet/ban-

chat-va-nhung-chuc-nang-co-ban-cua-an-sinh-xa-hoi-2155. Truy cập ngày, 23 - 5 - 2020. 
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người thiếu việc làm, người có thu nhập thấp, người già, người tàn tật, trẻ em mồ 

côi, người nghèo...”10. 

Ở Việt Nam, bảo đảm ASXH luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng và 

thường xuyên của Nhà nước và toàn xã hội. Các quan điểm của Đảng và Nhà 

nước về ASXH đã được đề cập đến trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 khẳng định: “Chính sách xã hội 

bảo đảm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên trong xã 

hội về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh và nâng cao thể chất... Có chính 

sách bảo trợ và điều tiết hợp lý thu nhập giữa các bộ phận dân cư, các ngành và 

các vùng”. Đặc  biệt, lần  đầu  tiên, Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước 

trong thời kỳ quá độ lên chủ  nghĩa xã  hội (được bổ sung, phát triển năm 2011) 

đã  tuyên bố cần phải: “Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội”. Cụm từ “an sinh xã 

hội” được chính thức sử dụng trong văn kiện Đại hội IX của Đảng (4/2001): 

“Khẩn trương mở rộng hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội. Sớm xây 

dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp”. 

Tại Nghị Quyết số 15-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng ngày 

1/6/2012 về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” đã 

khẳng định: Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, bảo 

đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình 

của dân cư trên địa bàn. Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, 

bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, 

truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, 

bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân…. Chính sách xã  hội phải được đặt ngang 

tầm với chính sách kinh tế và thực hiện đồng bộ với phát  triển kinh tế, phù hợp 

với trình độ phát triển và khả năng nguồn lực trong từng thời kỳ...”11. Đặc biệt, tại 

Điều 34 Hiến pháp năm 2013 đã chính thức tuyên bố về quyền an sinh xã hội của 

người dân. Theo đó, ASXH cũng có hệ thống chính sách như sau: “Hệ thống 

chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay gồm 4 nhóm cơ bản: (1) Nhóm 

chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo: hỗ trợ người dân 

chủ động phòng ngừa các rủi ro thông qua tham gia thị trường lao động để có 

được việc làm tốt, thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững; (2) Nhóm chính 

sách bảo hiểm xã hội: hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm đau, tai nạn 

lao động, tuổi già…thông qua tham gia BHXH để chủ động bù đắp phần thu nhập 

bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro trên; (3) Nhóm chính sách trợ giúp xã 

hội, bao gồm chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất. (4) Nhóm 

 
10 Vũ Văn Phúc (2013), An sinh xã hội ở nước ta: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Bài viết đăng tải trên 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=20941  ngày 23/3/2013, truy cập ngày 28/9/2021. 
11 Nghị Quyết số 15-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa 5, ngày 1/6/2012. 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=20941
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chính sách dịch vụ xã hội cơ bản, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản về 

giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông”12. 

Mục tiêu của chính sách ASXH là thông qua sự trợ giúp của Nhà nước, 

nhân dân và cộng đồng quốc tế, các chính sách trợ giúp xã hội nhằm bảo đảm thu 

nhập và các điều kiện sinh sống ở mức tối thiểu (bằng các hình thức và biện pháp 

khác nhau) đối với các đối tượng gặp rủi ro, bất hạnh, nghèo đói, thiệt thòi trong 

cuộc sống không đủ khả năng tự lo được cuộc sống của bản thân và gia đình13. 

Đảm bảo các chính sách về ASXH đều được thực thi, do đó nguồn tài 

chính cho ASXH cũng được tăng từ ngân sách nhà nước cũng như từ các nguồn 

khác được kêu gọi trong cộng đồng hỗ trợ như các doanh nghiệp, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ... Hệ thống ASXH thực hiệc các yêu 

cầu với người dân như: bảo đảm để người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu; 

tham gia bảo hiểm xã hội và bảo đảm hỗ trợ kịp thời những người có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn (trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu thập thấp, 

người khuyết tật nặng, người nghèo…), góp phần từng bước nâng cao thu nhập, 

bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. 

Có thể thấy các chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam đều được hiện 

thực hóa và ngày càng phù hợp với các đối tượng được hưởng, đồng thời, qua tiết 

kiệm, cân đối nguồn ngân sách, Nhà nước chủ động hơn trong các mức hỗ trợ cho 

các đối tượng người có công, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, 

người goá bụa và những người không may gặp rủi ro vì thiên tai, hoả hoạn… góp 

phần ổn định kinh tế - xã hội trong xu thế hội nhập và phát triển. 

Trong các nhóm chính sách, nhóm chính sách trợ giúp xã hội (thường 

xuyên và đột xuất) được thực hiện rộng hơn cả về quy mô và đối tượng thụ 

hưởng với mức trợ giúp ngày càng tăng. So sánh trong vòng 10 năm từ năm 2001 

đến năm 2010, kinh phí trợ giúp thường xuyên từ ngân sách nhà nước và số 

người được thụ hưởng tăng nhanh, từ 113 tỉ đồng cho hơn 180 nghìn người (năm 

2001) tăng lên 4.500 tỉ đồng cho hơn 1,6 triệu người (năm 2010)14. Năm 2015, 

ước tính tổng chi cho ASXH đạt 307,03 nghìn tỷ đồng (tăng 47,2 nghìn tỷ so với 

năm 2014), chiếm 6,61% GDP (tăng 0,3 điểm % so với năm 2014). Đồng thời, 

Chính phủ phê duyệt chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp 

cận nghèo đa chiều đã góp phần đo lường, đánh giá và thiết kế chính sách giảm 

 
12http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208 

hoặc Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung… (2013), sđd, tr. 52. 
13 Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung… (2013), “Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 

2020”, bản pdf, tr. 88-91. 
14 Vũ Văn Phúc (2013), An sinh xã hội ở nước ta: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Bài viết đăng tải trên 

http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=20941  ngày 23/3/2013, truy cập ngày 28/9/2021. 

http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208
http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=20941
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nghèo ngày một hiệu quả hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 

4,5% năm 201515. Cũng “theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

kể từ năm 2000 đến nay, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương 

đến cơ sở đã huy động được 31.150,228 tỷ đồng để thực hiện chương trình an 

sinh xã hội ở các địa phương”16. 

Với các nước phát triển hay đang phát triển thì công tác xã hội, ASXH đều 

có nguồn gốc từ các hoạt động từ thiện và đều có yếu tố tôn giáo. Cụ thể như ở 

Mỹ các hoạt động từ thiện được xem là đầu tiên bắt nguồn từ truyền thống Công 

giáo. Ở các nước châu Á, việc phối hợp các tổ chức tôn giáo nhất là Phật giáo 

tham gia ASXH là khá thường xuyên như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan hay 

Trung Quốc… Và ở Việt Nam cũng vậy, các tôn giáo, nhất là Phật giáo, Công 

giáo,… luôn đề cao tinh thần từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, nên khi hệ thống 

phúc lợi xã hội chính thức chưa tồn tại, các chùa, tu viện, phòng thuốc nam,… đã 

làm từ thiện hay cung cấp dịch vụ xã hội nhằm hướng tới việc giải quyết các khó 

khăn vật chất và tinh thần cho người dân. 

         Như vậy, TTXH ở đây mà chúng tôi muốn nói đến có những điểm chung 

với hoạt động trợ giúp xã hội nằm trong nhóm chính sách trợ giúp xã hội của các 

chính sách về ASXH. Đây cũng là 1 trong 4 trụ cột của ASXH theo quan điểm 

của Việt Nam là: Việc làm, BHXH, trợ giúp xã hội và dịch vụ xã hội. Các hoạt 

động đó được thực hiện đột xuất hay thường xuyên về vật chất và tinh thần, nhằm 

giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.  

Tóm lại, hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo xét theo tương quan với 

ASXH là các hoạt động thuộc hệ thống chính sách an sinh xã hội nhóm thứ 3 - 

nhóm chính sách trợ giúp xã hội gồm trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất 

đối với tất cả mọi người có tôn giáo hay không có tôn giáo thuộc diện người 

nghèo, người bệnh tật, tàn tật, khuyết tật, người già cô đơn, người tâm thần, trẻ 

em mồ côi, người nhiễm HIV/AIDS, hoặc gặp các rủi ro do thiên tai, … không có 

khả năng tạo thu nhập, cần được Nhà nước và cộng đồng hỗ trợ thu nhập tối thiểu 

cho người dân, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao năng lực phòng chống rủi 

ro, nói chung là thành phần yếu thế trong xã hội. Các tôn giáo tham gia hoạt động 

TTXH cũng là góp phần đảm bảo ASXH cho cộng đồng. Đây là điểm mới mà 

nhiệm vụ muốn tìm hiểu và trình bày. 

 
15 Đào Quang Vinh (2017), An sinh xã hội ở Việt Nam: những thành tựu, thách thứcvà định hướng phát triển, 

http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208, 

truy cập ngày 12/3/2021. 
16Nguyễn Trọng Đàm (2018), Đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta 

hiện nay, http://tapchikhxh.vass.gov.vn/day-manh-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-bao-dam-tien-bo-va-cong-bang-xa-

hoi-o-nuoc-ta-hien-nay-n50093.html, truy cập ngày 12/3/2021. 

http://ilssa.org.vn/vi/news/an-sinh-xa-hoi-o-viet-nam-nhung-thanh-tuu-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-208
http://tapchikhxh.vass.gov.vn/day-manh-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-bao-dam-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-o-nuoc-ta-hien-nay-n50093.html
http://tapchikhxh.vass.gov.vn/day-manh-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-bao-dam-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-o-nuoc-ta-hien-nay-n50093.html
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Trợ giúp xã hội thường xuyên: là thực hiện chăm sóc những người không 

tự lo được cuộc sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tại cộng đồng; Thực hiện 

hỗ trợ tiền mặt cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đối tượng được trợ cấp thường 

xuyên gồm 8 loại đối tượng (chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở phần sau). Nghị định 

cũng quy định tại Chương 2 - Trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, gồm 

các Điều từ Điều 5 đến 11 về Đối tượng bảo trợ, mức trợ cấp hàng tháng, hồ sơ 

trợ cấp, thủ tục cấp, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ giúp giáo dục, đào tạo dạy nghề, hỗ 

trợ chi phí mai táng. 

Trợ giúp đột xuất: là hình thức hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ 

những người không may bị thiên tai, mất mùa, ốm yếu, bệnh tật hoặc những biến 

cố khác nhằm hỗ trợ kịp thời, giúp khắc phục và vượt qua khó khăn sớm ổn định 

sản xuất và đời sống, đảm bảo thu nhập, không bị rơi xuống nghèo khổ. Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tại Chương 3 - Trợ 

giúp xã hội khẩn cấp, từ Điều 12-17 quy định: Hỗ trợ lương thực và nhu yếu 

phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Hỗ trợ chi phí điều trị người bị 

thương nặng. Hỗ trợ chi phí mai táng. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở. Hỗ trợ 

khẩn cấp đối với trẻ em khi cha mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch 

bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác. Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất. 

1.1.2. Mục đích và ý nghĩa của hoạt động từ thiện xã hội 

Mục đích của việc làm từ thiện là giúp đỡ những người yếu thế, dễ bị tổn 

thương, kém may mắn, từ đó có cơ hội vượt qua hoàn cảnh khó khăn, sống có ích 

cho bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, giúp họ vơi đi những khó khăn nghèo 

đói... Tuy nhiên, mỗi một cá nhân, một tổ chức lại có những mục đích khác nhau 

phục vụ cho chính công việc của họ. Mỗi một tôn giáo lại có những chủ trương 

trong hoạt động từ thiện với mục đích khác nhau mà tôn giáo đó hướng đến. Đối 

với hoạt động TTXH nói chung hay TTXH của tôn giáo đều chung mục đích là từ 

thiện hướng đến xã hội hướng đến người nghèo và nhóm người yếu thế trong xã 

hội. Có thể thấy một số mục đích và ý nghĩa cơ bản của việc làm từ thiện: 

Một là, làm từ thiện xuất phát từ tâm tự nguyện để giúp đỡ người khác 

kém may mắn hơn mình, đồng thời, làm từ thiện để tâm hồn được thư thái, giải 

tỏa những muộn phiền, cảm thấy mình là con người có ích cho xã hội. 

Hai là, làm từ thiện cũng để tu dưỡng chính bản thân, tu nhân, tích đức 

cho bản thân và cho gia đình, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, yêu thương 
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của truyền thống văn hóa Việt Nam, đồng thời, việc thiện lành được lan tỏa rộng 

sẽ giảm được những tệ nạn xã hội, giảm sự thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm trong xã hội. 

Ba là, làm từ thiện cũng là cách giáo dục thế hệ trẻ và những người xung 

quanh bạn, lan tỏa yêu thương với cộng đồng về sự chia sẻ, yêu thương trong 

cuộc sống. 

Bốn là, đối với mỗi cá nhân, tổ chức tôn giáo hay không tôn giáo khi làm 

việc thiện không những mang lại niềm vui cho chính bản thân mà còn mang đến 

niềm vui cho người khác (đối tượng được từ thiện).  

Năm là, làm từ thiện là để mở rộng vốn xã hội, tăng sự kết nối với các 

cộng đồng trong xã hội cũng như tăng khả năng làm việc nhóm của cá nhân.  

Sáu là, đối với mỗi tôn giáo khi tham gia các hoạt động từ thiện xã hội 

cũng là một cách đem giáo lý, giáo luật của tôn giáo đến với con người trong xã 

hội nhằm tăng vị thế của tôn giáo trong xã hội cũng như thể hiện tinh thần nhập 

thế của các tôn giáo trong xã hội. Đặc biệt, với các tổ chức tôn giáo, ngoài nghĩa 

cử cao đẹp mà họ làm từ thiện, còn có một ý nghĩa rất sâu sắc là niềm tin vào 

Đấng Thiêng mà họ tin theo, đôi khi, chính niềm tin tôn giáo tạo cho họ sức mạnh 

phi thường để họ có thể vượt qua mọi gian khổ, cực nhọc, mong cứu giúp những 

người đang cần họ cứu giúp. 

1.1.3. Chủ thể và khách thể (đối tượng hướng đến) của hoạt động từ thiện xã 

hội 

 Chủ thể đó chính là những tổ chức, cá nhân của các tổ chức từ thiện xã hội 

nói chung và của tôn giáo nói riêng. Tức là bên thực hiện các hoạt động từ thiện 

xã hội, còn bên nhận sự trợ giúp các hoạt động đó gọi là khách thể. 

  Theo đó, chủ thể thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội là đội ngũ nhân 

viên, cộng tác viên, các tình nguyện viên khác tham gia nhiệm vụ thiện nguyện 

trong các tổ chức từ thiện xã hội, các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước. Hiện 

nay, theo Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Trong Nghị 

định 93 giải thích: Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ 

trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng 

khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu 

lợi nhuận. Quỹ này được thành lập từ bất kỳ một cá nhân hay tổ chức là người 

Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện khi muốn thành lập quỹ từ thiện. 

Còn với các tổ chức TTXH của tôn giáo, chủ thể thực hiện là các chức sắc, 

chức việc, nam, nữ tu sĩ và các tín đồ cùng các tình nguyện viên khác tham gia 

nhiệm vụ thiện nguyện. Đó là những người có tinh thần trách nhiệm cao, có tấm 
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lòng nhiệt thành, thương yêu, chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn hay nhóm người yếu thế trong xã hội.  

Đa số các tổ chức, cá nhân đều hoạt động từ thiện theo tâm tự nguyện và 

theo tôn chỉ, mục đích tôn giáo về từ thiện, do vậy, người đứng đầu quản lý hầu 

như là những người đứng đầu cơ sở tôn giáo là các chức sắc, chức việc, nam, nữ 

tu sĩ do tổ chức tôn giáo chỉ định hoặc do cá nhân chức sắc phát tâm thiện nguyện 

mà thực hiện, còn các nhân viên phục vụ, chăm sóc làm việc thiện nguyện. Hàng 

năm, các nhân viên của tổ chức y tế được tham gia chương trình đào tạo, tập huấn 

của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác xã hội, chăm sóc, trợ 

giúp đối với người khuyết tật, người tâm thần, người bị HIV/AIDS, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi...  

Các tôn giáo thường có một đơn vị chuyên thực hiện công tác xã hội này, 

ví dụ như Công giáo có tổ chức Caritas Việt Nam luôn khuyến khích tất cả những 

ai có lòng hảo tâm tham gia, những hội viên thiện nguyện sẽ được mời gọi để thể 

hiện tinh thần bác ái của Đức Chúa Giêsu một cách thiết thực qua những công tác 

tự nguyện do Caritas Trung ương hay do Caritas Giáo phận phát động. Với các tổ 

chức HTTLVN (miền Bắc và miền Nam) có Ủy ban Y tế xã hội. Với Phật giáo có 

Ban Từ thiện xã hội trung ương và cơ sở, với đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo và 

TĐCSPHVN cũng có Ban TTXH hay Y tế Phước Thiện, với nhiệm vụ hỗ trợ, 

giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật,v.v... là những người không có khả năng tự 

giúp bản thân và nhóm người yếu thế trong xã hội. 

Tóm lại, bất kỳ ai cũng có thể làm từ thiện, không phân biệt tôn giáo hay 

không tôn giáo, không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ, nghề nghiệp hay 

giàu, nghèo mà quan trọng nhất là tấm lòng lương thiện mong muốn giúp đỡ 

người khác, cũng như sự trân trọng sự giúp đỡ với người khác mà dân gian có 

câu: của cho không bằng cách cho. 

Khách thể: Với những đối tượng cần được hỗ trợ, giúp đỡ theo quy định 

của Nhà nước tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

(Chương 3, Điều 12-17) gồm 8 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng như sau:  

Nhóm thứ nhất, Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP: Bị bỏ 

rơi chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ 

và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật; cả cha và mẹ 

bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật… 
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Nhóm thứ hai, Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng 

đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn 

băng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết 

thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi. 

Nhóm thứ ba,  Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo. 

Nhóm thứ tư, Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc 

chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của 

pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và 

người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, 

đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP. 

Nhóm thứ năm, Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP. 

Nhóm thứ sáu, Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy 

định pháp luật về người khuyết tật. 

Nhóm thứ bảy, Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không 

thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi đặc biệt khó khăn. 

Nhóm thứ tám, Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu 

nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 

xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng. 

Đối với mỗi tôn giáo tuy có chủ trương, đường hướng khác nhau nhưng 

các tổ chức tôn giáo đều cùng hướng đến đối tượng trợ giúp: Đó là những người 

nghèo, người thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không đủ phương tiện để sống, 

bị gạt ra bên lề xã hội vì bất cứ lý do gì. Là những người bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, 

trẻ em lang thang đường phố, những người mù chữ, những phụ nữ bị bạo hành 

trong gia đình, những di dân nghèo khổ; những người bệnh tật hiểm nghèo, 

khuyết tật, bệnh nhân tâm thần, phong cùi, nghiện ma tuý, nghiện rượu, nhiễm 

HIV/AIDS, nhiễm chất độc màu da cam… của cộng đồng tôn giáo và cộng đồng 

không tôn giáo.  

1.1.4. Phương thức hoạt động từ thiện xã hội 

Mỗi một tổ chức cơ sở hoạt động thiện nguyện đều có những phương thức 

phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể như trong các lĩnh vực khác nhau trợ giúp, hỗ 

trợ xã hội. Các tổ chức từ thiện xã hội nói chung, dựa vào các quy định trong 

chính sách, pháp luật về TTXH hay ASXH để thực hiện, hoạt động theo Nghị 
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định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện, Điều 24 quy định: “Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau: 

1. Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này cấp. 

2. Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. 

3. Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền 

mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài 

khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài 

sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghị định này. 

4. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị 

định này công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ”. 

Ngoài ra, các tổ chức TTXH còn tuân thủ các văn bản khác liên quan đến 

từ thiện như: Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp 

nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó 

khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Nghị 

định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 sẽ thay thế Nghị 

định số 64/2008/NĐ-CP. Và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (gọi tắc là Nghị định 

20) ngày 15/3/2021 về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, thay thế một số các nghị định khác 

có liên quan (chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể tại mục 1.2 của chương này). 

Đối với mỗi tổ chức tôn giáo khi hoạt động TTXH cũng phải theo những 

quy định chung của nhà nước, đồng thời còn phải thực hiện các hoạt động thiện 

nguyện theo chủ trương, đường hướng hành đạo của các tôn giáo đó. Tuy nhiên, 

chung quy lại cũng là từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn và công bằng, vì tôn giáo nào 

cũng dạy con người làm việc thiện lành, điều này được quy định trong giáo lý, 

giáo luật, kinh sách của các tôn giáo, phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể tại 

mục 1.3 cùng chương. 

Phương thức hoạt động từ thiện thường theo từng chủ đề, từng mô hình cụ 

thể phù hợp với thực tiễn, có thể là trực tiếp hay gián tiếp. Có những trường hợp 

cần đến trực tiếp thường là hỗ trợ khẩn cấp, các cá nhân, tổ chức phải đến tận nơi 

để hỗ trợ như các vùng bị thiên tai, lũ lụt, hạn hạn… họ cần được hỗ trợ về thực 

phẩm và nhu phẩm thiết yếu trong khi chờ nước rút. Cũng có khi là hỗ trợ thường 

xuyên, hỗ trợ những trường hợp người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em 

bị bỏ rơi… Với những trường hợp gián tiếp, thường là hỗ trợ thường xuyên, 

những người làm từ thiện có thể gửi tiền, vật dụng, đồ dùng… cho một tổ chức từ 

thiện gần nơi cần hỗ trợ, hoặc đến tận nơi cần hỗ trợ, v.v… nói chung có nhiều 
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phương thức thực hiện TTXH, nhưng dù là phương thức nào cũng rất cần sự tự 

nguyện và sự tôn trọng với những người được nhận từ thiện. 

1.2. Quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt 

động từ thiện xã hội 

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày về quan điểm của Đảng và chính 

sách pháp luật của Nhà nước về từ thiện nói chung được nhắc đến trong các chủ 

trương, quan điểm về chính sách xã hội và từ thiện tôn giáo (là những hoạt động 

TTXH mà tôn giáo có thể tham gia). Theo đó, phần này sẽ được trình bày các 

quan điểm, Nghị quyết, Cương lĩnh hay Văn kiện của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước từ sau Đổi mới (1986) đến nay theo trình tự thời gian, đồng 

thời, chúng tôi cũng trình bày lồng ghép các quan điểm hoạt động từ thiện xã hội 

nói chung và từ thiện của tôn giáo nói riêng. 

1.2.1. Quan điểm của Đảng 

Năm 1986 đánh dấu kỳ Đại hội VI mở ra những con đường Đổi mới theo 

tinh thần cách mạng và khoa học nhằm xây dựng và phát triển xã hội Việt Nam 

tốt đẹp hơn, trong đó có vấn đề chính sách xã hội mà trong phương hướng Đại 

hội VI đã chỉ ra: “Công tác bảo trợ xã hội đối với toàn dân phải được tiến hành 

theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; trước mắt, sắp xếp lại và 

phát triển các công trình sự nghiệp bảo trợ xã hội, vận dụng đúng đắn các chính 

sách phù hợp với từng vùng và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước…. thực 

hiện đầy đủ chính sách đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, nhất là 

những thân nhân liệt sĩ neo đơn; chăm sóc trẻ mồ côi, người tàn tật, người già cô 

đơn. Những việc trên đây, trong thời gian vừa qua, có những địa phương làm 

chưa tốt; đây là một khuyết điểm cần được khắc phục”. 

Từ chủ trương chung đổi mới cho các lĩnh vực xã hội, tôn giáo cũng là một 

lĩnh vực được Đảng đặt ra trong nhiệm kỳ này với Nghị quyết 24-NQ/TW(gọi 

tắt là Nghị quyết 24), ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác 

tôn giáo trong tình hình mới. Đây là văn bản đầu tiên của Đảng thể hiện tính đột 

phá trong cách nhìn nhận vấn đề tôn giáo ở Việt Nam do đó văn bản là tài liệu 

mật hạn chế thông tin nên đa số cán bộ quản lý, nghiên cứu... đều chỉ được tiếp 

xúc gián tiếp. Sau này, hàng loạt các Chỉ thị, Nghị quyết hay cả Cương lĩnh phát 

triển đất nước từ năm 1991 đến nay đều cụ thể hóa các quan điểm của Nghị 

quyết 24. Nghị quyết 24 có giá trị về mặt lý luận cũng như thực tiễn cao và đây 

được coi là bước ngoặt, “bước đột phá” trong quan điểm, chính sách của Đảng 
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và Nhà nước về tôn giáo17. Trong Nghị quyết  này, Đảng ta xác định tôn giáo là 

nhu cầu của một bộ phận nhân dân và còn tồn tại lâu dài. Đạo đức tôn giáo có 

nhiều điều phù hợp với xã hội mới. Như vậy, Đảng ta đã khẳng định những giá 

trị đạo đức tôn giáo có thể phát huy trong xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. 

Quan điểm này được phát triển trong Chỉ thị 37-CT/TW và Nghị quyết 25-

NQ/TW mà chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ ở phía dưới. 

Nếu trong Đại hội VII (1991), Đảng ta mới chỉ nhắc đến TTXH trong mục 

chính sách xã hội một cách chung chung như: “Thiết lập một hệ thống đồng bộ 

và đa dạng về bảo hiểm và trợ cấp xã hội… Chăm lo đời sống những người già 

cả, neo đơn, tàn tật, mất sức lao động và trẻ mồ côi… Cải thiện điều kiện ở của 

nhân dân, chú trọng các thành phố lớn, một số vùng nông thôn và các vùng hay 

gặp thiên tai. Từng bước cải thiện các điều kiện vệ sinh công cộng, bảo vệ môi 

trường, xây dựng nếp sống văn minh… Hình thành các tổ chức của người tàn tật 

và vì người tàn tận, các hội từ thiện, tổ chức việc giúp đỡ người già cô đơn và trẻ 

mồ côi, Những người cơ nhỡ, bất hạnh trong cuộc sống. Nhà nước dành một 

phần quỹ dự phòng của ngân sách để chủ động cứu giúp những người gặp tai 

nạn do thiên tai”18, thì sang đến Đại hội VIII (1996), Đảng ta đã thể hiện quan 

điểm rõ ràng về hoạt động TTXH tại phần 6 - Chính sách giải quyết một số vấn 

đề xã hội của báo cáo chính trị như sau: “Thực hiện tốt chương trình xóa đói 

giảm nghèo, nhất là đối với vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. Xây dựng và phát triển quỹ xóa đói giảm nghèo bằng nhiều nguồn vốn 

trong và ngoài nước; quản lý chặt chẽ, đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả… 

Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện các chính sách bảo trợ 

trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn, nạn nhân chiến tranh, người 

tàn tật; xây dựng quỹ tình thương trích từ ngân sách một phần và động viên toàn 

xã hội tham gia đóng góp; tiến tới xây dựng Luật về bảo trợ người tàn tật và trẻ 

mồ côi. Giúp đỡ những người bị thiên tai và những rủi ro khác”19. Như vậy, ở 

Đại hội VIII, Đảng ta đã cụ thể hóa các chính sách bằng các hành động đối với 

những nhóm người yếu thế trong xã hội. 

 Năm 1998, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 37-CT/TW về công tác tôn giáo trong 

tình hình mới, trong đó có những lí do, nguyên tắc và nhiệm vụ về tình hình tôn 

giáo và công tác tôn giáo, đặc biệt trong nguyên tắc thứ 4, phần nhiệm vụ thứ 2 

 
17 Nguyễn Hồng Dương (2015), Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Nxb 

KHXH. Hà Nội, tr. 182. 
18 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vii/dai-hoi-dai-

bieu-toan-quoc-lan-thu-vii-cua-dang-17, đăng tải ngày, 22/2/2017, truy cập ngày 28/9/2021. 
19 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/bao-cao-chinh-

tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-vii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-viii-cua-dang-1549đăng 

tải ngày, 22/2/2017, truy cập ngày 28/9/2021. 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vii/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vii-cua-dang-17
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-vii/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-vii-cua-dang-17
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-vii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-viii-cua-dang-1549
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-viii/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-vii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-viii-cua-dang-1549
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cho rằng: “Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện theo hướng: Phát huy những giá trị 

văn hóa, đạo đức lành mạnh, hướng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống 

văn hóa dân tộc và đời sống xã hội...”20. 

Tại Đại hội IX (2001), Báo cáo Chính trị của Đảng đã xác định đường lối 

và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong đó có chính sách xã hội nói đến 

cứu trợ xã hội: “Thực hiện các chính sách xã hội bảo đảm an toàn cuộc sống 

mọi thành viên cộng đồng,… cứu trợ xã hội những người gặp rủi ro, bất hạnh”, 

đặc biệt trong đó có đề cập đến việc chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, nâng 

cao đời sống cho đồng bào có đạo và không có đạo. Đồng bào theo đạo và các vị 

chức sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, 

sống "tốt đời, đẹp đạo", phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hoá, đạo đức của 

tôn giáo21. Sau 20 năm tính từ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, Đảng ta chủ trương “Chính sách xã hội bảo 

đảm và không ngừng nâng cao đời sống vật chất của mọi thành viên trong xã hội 

về ăn, ở, đi lại, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh và nâng cao thể chất... Có chính 

sách bảo trợ và điều tiết hợp lý thu nhập giữa các bộ phận dân cư, các ngành và 

các vùng” cho đến Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá 

độ lên chủ  nghĩa xã  hội  (được bổ sung, phát triển năm 2011) đã  tuyên bố cần 

phải: “Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội”. Cụm từ “an sinh xã hội” được chính 

thức  sử  dụng trong văn kiện Đại hội IX của Đảng (4/2001): “Khẩn trương mở 

rộng hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội…. Về kiềm chế tốc độ tăng dân 

số, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội”22. Từ 

đây, TTXH được xem như là một trong những thành tố, trụ cột của ASXH. 

Trên cơ sở từ Nghị quyết 24, Chỉ thị 37, là cầu nối để Đảng ta chuyển tiếp 

sang Nghị quyết 25 mà từ khi ra đời đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Năm 2003, 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã ra 

hai văn bản liên quan đến vấn đề tôn giáo trong đó có nhắc đến việc cấm lợi dụng 

tôn giáo. Một là, Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh lại nhấn mạnh rằng đồng bào có đạo và không có đạo sống có trách 

nhiệm tốt đời, đẹp đạo và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các 

 
20 Nguyễn Hồng Dương, (2015). Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo. Nxb 

KHXH. Hà Nội. tr 186. 
21 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ix/bao-cao-chinh-

tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ix-cua-dang-1545 đăng 

tải ngày 24/9/2015, truy cập ngày 28/9/2021. 
22 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ix/bao-cao-chinh-

tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ix-cua-dang-1545 đăng 

tải ngày 24/9/2015, truy cập ngày 28/9/2021. 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ix/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ix-cua-dang-1545
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ix/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ix-cua-dang-1545
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ix/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ix-cua-dang-1545
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-ix/bao-cao-chinh-tri-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-viii-tai-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ix-cua-dang-1545
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tôn giáo trong xã hội23. Hai là, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của 

Đảng đã xác định “Giải quyết việc tôn giáo tham gia thực hiện chủ trương xã hội 

hóa các hoạt động y tế, văn hóa, xã hội, giáo dục… của Nhà nước, theo nguyên 

tắc: Khuyến khích các tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận tham gia phù hợp 

với chức năng, nguyên tắc tổ chức của mỗi tôn giáo và quy định của pháp luật; 

Cá nhân tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham gia với tư cách công dân 

thì được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật”24.  

Tiếp theo, trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (2006), 

Đảng ta đề ra phương hướng trong đó kiềm chế tốc độ tăng dân số, chuyển dịch 

cơ cấu lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội như: “Trợ giúp nạn nhân 

chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật nặng, tạo thuận lợi để 

họ hoà nhập với cộng đồng. Đổi mới nhận thức, cách làm, huy động sức mạnh 

toàn xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi và giải quyết các tệ nạn xã hội”25. 

Tại Đại hội Đảng lần thứ XI (2011), Đảng chỉ  rõ: “Tạo bước tiến rõ rệt về  

thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã  hội, giảm tỷ  lệ  hộ  

nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe nhân dân” và trong phương hướng 

đề ra “việc thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội trong từng bước và từng chính sách phát triển như... trợ giúp và cứu trợ xã hội 

đa dạng, linh hoạt, có khả năng bảo vệ, giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất 

là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, vượt qua khó khăn hoặc các rủi ro trong 

đời sống”26. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Đảng ta đã ra Nghị quyết số 15-

NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 15), ngày 01/6/2012 của của Hội nghị Trung ương 

5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai 

đoạn 2012-2020 đã khẳng định: Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho 

người có công, bảo đảm gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn 

mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn. Ðến năm 2020, cơ bản bảo đảm an 

sinh xã hội toàn dân,…. Chính sách xã  hội  phải  được đặt  ngang tầm  với  chính 

sách kinh tế  và  thực  hiện  đồng bộ với  phát  triển  kinh tế,  phù  hợp  với  trình 

độ  phát triển và khả năng nguồn lực trong từng thời kỳ ... ưu tiên người có công, 

người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ 

 
23 Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Kim Thanh (2009), Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn 

giáo. Nxb  Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr. 280.  
24 Nguyễn Đức Lữ, Nguyễn Thị Kim Thanh (2009), Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn 

giáo. Nxb  Chính trị quốc gia. Hà Nội, tr. 289. 
25 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-x/bao-cao-cua-ban-

chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-kt-xh-5-nam-2006-2010-tai-1536 

đăng tải ngày 24/9/2015, truy cập ngày 28/9/2021. 
26 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xi đăng tải ngày 

24/9/2015, truy cập ngày 28/9/2021. 

http://tapchikhxh.vass.gov.vn/
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-x/bao-cao-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-kt-xh-5-nam-2006-2010-tai-1536
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-x/bao-cao-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-ix-ve-phuong-huong-nhiem-vu-phat-trien-kt-xh-5-nam-2006-2010-tai-1536
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xi
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đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, 

khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia. Ðồng thời tạo 

điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh27. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 

2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Một số vấn đề về chính 

sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP 

ngày 01 tháng 11 năm 2012 về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 

2012 – 2020. Chương trình hành động với những nội dung liên quan đến từ thiện 

xã hội, an sinh xã hội như sau: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 

80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo 

bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Xây dựng mức sống tối thiểu, mức 

sống trung bình, chuẩn nghèo, cận nghèo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 

trong từng thời kỳ làm cơ sở xác định các đối tượng và mức chuẩn của các chính 

sách an sinh xã hội; Tổ chức thực hiện tốt Luật người cao tuổi, Luật người khuyết 

tật, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS)... các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, 

đề án, dự án có liên quan đến chính sách an sinh xã hội; Đổi mới công tác trợ 

giúp xã hội thường xuyên và đột xuất. Củng cố, nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo 

trợ xã hội. Phát triển các mô hình chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào 

cộng đồng.… Đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực thực hiện chính sách an 

sinh xã hội; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp các dịch 

vụ an sinh xã hội. Đặc biệt, “xây dựng mã số an sinh xã hội để phát triển hệ thống 

thông tin về chính sách an sinh xã hội; xây dựng bộ chỉ số an sinh xã hội quốc gia 

và bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển hệ thống giám sát, đánh giá việc thực 

hiện chính sách an sinh xã hội; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo quốc gia về 

an sinh xã hội và báo cáo đối với các nhóm đặc thù, nhất là dân tộc thiểu số và 

giới”28. 

Nhằm tiếp tục những thành quả đạt được của Nghị quyết 15,tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII (2016)29 của Đảng càng khẳng định cho việc hoạch 

định chính sách an sinh xã hội là đúng đắn, Đảng nhấn mạnh: bảo đảm an sinh xã 

hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới; tiếp tục hoàn thiện 

 
27 Nghị Quyết số 15-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa XI, ngày 1/6/2012. 
28http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_i

d=164350 , truy cập ngày 28/9/2021. 
29 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-danh-

gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2011-2015-va-phuong-huong-1599 

31/3/2016truy cập ngày 28/9/2021. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=164350
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&mode=detail&document_id=164350
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2011-2015-va-phuong-huong-1599%2031/3/2016
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2011-2015-va-phuong-huong-1599%2031/3/2016
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoi-dang/lan-thu-xii/bao-cao-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2011-2015-va-phuong-huong-1599%2031/3/2016
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chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; mở 

rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội tới mọi người 

dân, hướng tới mục tiêu thực hiện an sinh xã hội toàn dân; khuyến khích nâng cao 

khả năng tự bảo đảm an sinh xã hội của mỗi người dân; gắn kết chặt chẽ chính 

sách kinh tế với chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất 

lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một 

tốt hơn thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đặc 

biệt, phương hướng về quản lý xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội cho 

rằng: Tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội. Mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an 

sinh xã hội đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp 

yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống... Chuyển từ 

hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh xã hội của công dân.... Phát triển đa 

dạng các hình thức từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ 

những người yếu thế. 

Để tiếp tục đánh giá thực chất việc thực hiện chính sách xã hội, năm 2020, 

Bộ Chính trị ra Kết luận số 92-KL/TW ngày 5/11/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai 

đoạn 2-12-2020, Kết luận đã nhận định sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 15, công 

tác chăm lo chính sách xã hội đã có bước tiến bộ và đạt kết quả khả quan, nhất là 

hoàn thành trước thời hạn mục tiêu Thiên niên kỷ. Đặc biệt, đã huy động được sức 

người, sức của, của mọi tầng lớp nhân dân cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn những hạn chế, 

bất cập, trong thực hiện một số chính sách xã hội. Để tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 15 có hiệu quả và thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện 

quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị 

quyết 15, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có 

các giải pháp sau:“Xác định rõ chính sách xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm 

vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng và Nhà nước, các cấp, các 

ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội; đặt con người vào trung tâm chính sách; 

phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã 

hội; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, đoàn kết, “tương thân, tương ái” của 

dân tộc … Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách 

xã hội tương xứng với khả năng, điều kiện phát triển kinh tế, bảo đảm dịch vụ xã 

hội cơ bản tối thiểu cho người dân; trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó 
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khăn. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động sự tham gia, đóng góp của 

cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp và người dân”30. 

Gần đây nhất là Văn kiện Đảng lần thứ XIII (2021) đã đánh giá những 

thành tựu và hạn chế để nhìn lại Đại hội XII và đã khẳng định: “Bảo đảm cơ bản 

an sinh xã hội; quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân... Đời sống nhân 

dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 

dưới 3%...” và tiếp tục tiếp tục: “thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh 

và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý 

phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc 

sống và hạnh phúc của nhân dân”. Trong định hướng phát triển đất nước giai 

đoạn 2021-2030, Đảng ta xác định: Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm 

minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng 

xã hội; xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh… 

thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn 

diện, tiến tới bao phủ toàn dân với các chính sách phòng ngừa, giảm thiểu và 

khắc phục rủi ro cho người dân, bảo đảm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu 

thế… Trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030), Đảng ta 

nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là cho những 

người yếu thế, người nghèo. Đổi mới cách tiếp cận, tăng cường phối hợp, lồng 

nghép, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực trợ giúp xã hội. 

Phát triển và đa dạng hóa các dịch vụ trợ giúp xã hội chuyên nghiệp31.  

Như vậy, từ sau Đổi mới đến nay, trải qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đã có 

những thay đổi, bổ sung cập nhật các quan điểm, chủ trương về vấn đề TTXH 

như một hoạt động thiện nguyện của cá nhân hay tổ chức có tấm lòng hảo tâm 

đến chính sách xã hội với sự chung tay của toàn thể xã hội rồi đảm bảo ASXH là 

những nhiệm vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng và Nhà nước, 

các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cá nhân và toàn xã hội nhằm trợ 

giúp những người nghèo, người yếu thế trong xã hội. 

1.2.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Để thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước cũng được 

lần lượt ban hành các văn bản về chính sách liên quan đến hoạt động TTXH và 

 
30https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2020/11/7/16/K%E1%BA%BFt-lu%E1%BA%ADn-

s%E1%BB%91-92-Bo-Chinh-tri.pdf truy cập ngày 28/9/2021. 
31 Đảng Cộng sản Việt nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG, tr. 65, 47; 

115- 116; 150; 270-271. 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2020/11/7/16/K%E1%BA%BFt-lu%E1%BA%ADn-s%E1%BB%91-92-Bo-Chinh-tri.pdf
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/Uploads/2020/11/7/16/K%E1%BA%BFt-lu%E1%BA%ADn-s%E1%BB%91-92-Bo-Chinh-tri.pdf
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TTXH của các tổ chức tôn giáo như Hiến pháp, luật, nghị định, chỉ thị, thông tư, 

v.v.... sẽ được chúng tôi giới thiệu lần lượt dưới đây. 

Cùng với quá trình biến đổi về đời sống xã hội, các văn bản ra đời nhằm 

tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động TTXH thực hiện trách nhiệm xã hội của 

các tổ chức hay cá nhân, những quy định cũng dần được cải biên cho phù hợp với 

sự thay đổi của từng thời kỳ. Đầu tiên với Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22 

tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, với mục đích: Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (sau 

đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập và hoạt động nhằm mục đích nhân đạo, từ 

thiện, khuyến khích phát triển văn hoá, thể thao, khoa học, xã hội. Sau đó, Nghị 

định số 148/2007/NĐ-CP, ngày 25/9/2007 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện đã thay thế Nghị định số 177/1999/NĐ-CP. Quỹ ra đời có mục đích: 

Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích khuyến khích phát triển văn hoá, 

giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát 

triển cộng đồng, không vì lợi nhuận. Quỹ hoạt động bằng kinh phí được quyên 

góp từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có lòng hảo tâm theo quy định 

của pháp luật. Chỉ từ năm 1999 đến 2007, Đảng ta đã có sự thay đổi nhận thức về 

Quỹ xã hội quỹ từ thiện một cách rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn, đảm bảo sự phát 

triển của cộng đồng không vì lợi nhuận mà từ lòng nhân ái cao cả. Đến năm 2012, 

Chính phủ lại ra Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 Về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm thay thế Nghị định số 148/2007/NĐ-CP. 

Sau nhiều năm thực hiện thấy nhiều bất cập, Chính phủ lại một lần nữa ra Nghị 

định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện nhằm thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Trong Nghị định 

93 giải thích: Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ 

khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác 

thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi 

nhuận. Nghị định cũng quy định rõ phạm vi hoạt động quỹ theo số kinh phí ban 

đầu đóng góp để lập quỹ, tuy nhiên số tài sản nhiều hơn Nghị định 30. Ngoài ra, 

trong Nghị định có những quy định rõ về việc lập hồ sơ thành lập quỹ, các 

phương thức hoạt động, chia tách, giải thể hay việc sử dụng quỹ… đều tuân thủ 

theo đúng pháp luật của nhà nước Việt Nam. 

Năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP, ngày 

14/5/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự 

nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, 

các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên, thời gian qua đã có quá nhiều vụ 

việc về tính không minh bạch trong hoạt động từ thiện của một số cá nhân, tổ 



29 

chức, do vậy, trong tháng 10 năm 2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 

93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử 

dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, 

dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Nghị định này có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 sẽ thay thế Nghị định số 

64/2008/NĐ-CP. Nghị định 93/2021/NĐ-CP được thi hành sẽ tạo hành lang pháp 

lý chặt chẽ hơn, quan trọng hơn để mọi hoạt động TTXH sẽ đúng với ý nghĩa và 

mục đích của những nhà hảo tâm, tránh sự lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi 

cá nhân. Nghị định quy định rõ các tổ chức, cá nhân sẽ kêu gọi, vận động, tiếp 

nhận hay phân phối nguồn đóng góp từ phía xã hội, cũng như quy định chặt 

chẽ việc công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin truyền thông về việc 

khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, 

dịch bệnh, sự cố,v.v... Có thể nói, Nghị định mới với những sửa đổi bổ sung kịp 

thời sẽ tạo tính pháp lý chặt chẽ hơn, tạo được sự tin tưởng hơn trong xã hội về 

công tác từ thiện, phát huy đúng giá trị nhân đạo “tương thân, tương ái" , “lá lành 

đùm lá rách"… của dân tộc Việt Nam. 

Các văn bản như Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Điều 17 Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi. Bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; các điều từ Điều 

từ 40 đến Điều 43 của Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính 

phủ về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã 

hội; các điều từ Điều 15 đến Điều 23 của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Người khuyết tật sẽ được thay thế bằng Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (gọi 

tắc là Nghị định 20) ngày 15/3/2021 về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Để Nghị định 

nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Thông tư số 

02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP; ban hành Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH về công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTB&XH. Bộ cũng chỉ đạo, hướng dẫn các 

địa phương rà soát, tổng hợp đối tượng, dự kiến ngân sách và thực hiện. 

Nghị định 20 quy định rõ ràng về đối tượng trợ giúp, mức trợ giúp đã khá 

hơn so với các nghị định trước đây cho cả trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột 

xuất. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, các đối tượng bảo 
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trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bao gồm 8 nhóm32 (chúng tôi đã trình 

bày trên mục 1.1. phần chủ thể và khách thể). 

Như vậy, so với các Nghị định trước đây, Nghị định 20 đã đạt được nhiều 

sự đột phá trong cải thiện về chính sách trợ giúp xã hội, hướng đến đa dạng đối 

tượng được hưởng trợ giúp xã hội. Có 6 điểm mới như sau: Thứ nhất, Nghị định 

quy định bổ sung một số nhóm đối tượng hưởng chính sách. Thứ hai, nâng mức 

chuẩn trợ giúp xã hội từ 270.000 đồng/tháng lên 360.000 đồng/tháng, tăng 1,33 

lần. Điều chỉnh hệ số tính mức cho đối tượng ở trong cơ sở trợ giúp xã hội với 

mức thấp nhất là hệ số 4. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính theo hướng hợp 

nhất thủ tục hành chính, trong đó đã cắt giảm 5 thủ tục hành chính. Thứ tư, quy 

định chi tiết về phương thức, cách thức thực hiện chi trả chính sách thông qua cơ 

quan cung cấp dịch vụ. Thứ năm, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ trong quá 

trình thực hiện chính sách. Thứ sáu, quy định cụ thể về kinh phí, cơ chế lập dự 

toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí tạo thuận lợi để các địa phương 

huy động nguồn lực cho thực hiện33. 

Ngoài ra, còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc trợ 

giúp, hỗ trợ thiện nguyện của các Bộ, Ban ngành liên quan như Quyết định số 

1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 

về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025. 

Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2011 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đặc 

biệt, Quyết định số 488/QĐ-TTg, ngày 14/4/2017 về việc Phê duyệt Đề án “Đổi 

mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” 

như sau34: 

Một là, Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của 

các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, nguồn lực đầu 

tư của Nhà nước giữ vai trò chủ đạo và quan trọng. Đầu tư cho an sinh xã hội là 

đầu tư cho phát triển. Nhà nước có chính sách khuyến khích các tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân tham gia trợ giúp xã hội; đồng thời, tạo điều kiện để người 

dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh, không ngừng cải thiện, nâng cao tinh 

thần, vật chất, bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững. 

 
32 https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-so-202021nd-

cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-7348  , 

truy cập ngày 15/10/2021. 
33 Cũng xem:  Thu Cúc (2021), Bước đột phá cải thin đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội. Bài viết  đăng trên 

https://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=436714  ngày 3/7/2021, truy cập ngày 15/10/2021. 
34 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-488-QD-TTg-duyet-De-an-Doi-moi-phat-trien-

tro-giup-xa-hoi-2017-2025-den-2030-2017-346365.aspx truy cập ngày 15/10/2021. 

https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-7348
https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-quy-pham-phap-luat/nghi-dinh-so-202021nd-cp-ngay-1532021-cua-chinh-phu-quy-dinh-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-7348
https://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=436714
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-488-QD-TTg-duyet-De-an-Doi-moi-phat-trien-tro-giup-xa-hoi-2017-2025-den-2030-2017-346365.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-488-QD-TTg-duyet-De-an-Doi-moi-phat-trien-tro-giup-xa-hoi-2017-2025-den-2030-2017-346365.aspx
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Hai là, Trợ giúp xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã 

hội, khả năng huy động, cân đối nguồn lực của đất nước, xu hướng quốc tế và 

từng bước tiếp cận với mức sống tối thiểu trong từng thời kỳ; ưu tiên người có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, người sống ở vùng núi, vùng hải đảo, 

vùng dân tộc thiểu số. 

Ba là, Trợ giúp xã hội phải đa dạng về mô hình, toàn diện cả vật chất và 

tinh thần phù hợp với vòng đời con người, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội 

và người dân; bảo đảm người dân gặp rủi ro được hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, 

các tổ chức và cộng đồng; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Song song với các văn bản pháp luật của Nhà nước về TTXH nói chung, 

các tôn giáo khi tham gia vào các hoạt động này cần tuân thủ một số quy định của 

Nhà nước về tôn giáo như sau: 

Nghị định số 69/HĐBT, ngày 21/3/1991, quy định về hoạt động tôn giáo 

đã nêu rõ các hoạt động liên quan đến từ thiện của các tôn giáo tại điều 16 của 

nghị định này: “Các chức sắc, nhà tu hành và các các tổ chức tôn giáo được hoạt 

động từ thiện trong những lĩnh vực được nhà nước cho phép. Những cơ sở hoạt 

động từ thiện do tôn giáo bảo trợ được tiếp tục hoạt động theo hướng dẫn của cơ 

quan chức năng nhà nước”. Nghị định đã khẳng định 3 dạng đối tượng liên quan 

đến tôn giáo được hoạt động từ thiện, gồm: chức sắc, nhà tu hành và các chức tôn 

giáo. Tuy nhiên, các lĩnh vực được nhà nước cho phép cụ thể là gì và được tham 

gia đến mức độ nào thì không được nêu rõ ràng. Tuy nhiên, năm 1999, Nghị định 

số 26/1999/NĐ-CP, ngày 19/4/1999 của Chính phủ Về các hoạt động tôn giáo ra 

đời nhằm mục đích thay thế Nghị định 69-HĐBT, trong đó có những quy định rõ 

nghĩa hơn về tôn giáo. 

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Số: 21/2004/PL-UBTVQH11, ngày 

18/6/204, Điều 33, như sau: 1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để tổ chức 

tôn giáo tham gia nuôi dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 

người nghèo, người tàn tật, người bị nhiễn HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm 

thần; hỗ trợ giáo dục mầm non và tham gia các hoạt động khác vì mục đích từ 

thiện, nhân đạo phù hợp với hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và quy 

định của pháp luật. 2. Chức sắc nhà tu hành với tư cách công dân được nhà nước 

khuyến khích tổ chức hoạt động y tế, giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo theo quy 

định của pháp luật. Theo đó, các lĩnh vực trong hoạt động TTXH của các tổ chức 

tôn giáo được thể hiện khá rõ nét, trải rộng từ việc nuôi dạy trẻ, người già có hoàn 

cảnh đặc biệt, đến những người mắc bệnh hiểm nghèo…, các lĩnh vực khác cũng 

được “khuyến khích” hoạt động trong phạm vi hiến chương, điều lệ của tổ chức 

và các luận định có liên quan. 
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Từ Pháp lệnh trên, chúng ta tiến hành tham chiếu đến các luật và văn bản 

dưới luật có liên quan, luận Phòng chống HIV/AIDS số 64/2006/QH11, 29/6/ 

2006, khoản 1 Điều 19 - Tổ chức xã hội tham gia phòng, chống HIV/AIDS quy 

định:  Nhà nước tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ và các 

tổ chức xã hội khác thành lập các cơ sở nhân đạo, từ thiện để chăm sóc, nuôi 

dưỡng người nhiễm HIV/AIDS và thực hiện các hoạt động khác trong phòng, 

chống HIV/AIDS; khoản 3 Điều 41 - Chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS quy 

định: Tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác được thành lập 

cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Những điều nêu lên trong luật phòng 

chống HIV/AIDS đã bổ sung, hỗ trợ cho Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo, và 

giữa hai văn bản này có sự thống nhất ở điểm “khuyến khích” và “tạo điều kiện”, 

chưa nâng lên mức khẳng định.  

Năm 2016, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành, thay thế cho Pháp 

lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 55 về “Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, 

từ thiện, nhân đạo” có quy định khá rõ ràng về các hoạt động mà các tổ chức tôn 

giáo được tham gia: … các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ 

thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan,... Ở đây, Luật đã khẳng 

định việc các tổ chức tôn giáo được phép tham gia hoạt động TTXH ở các lĩnh 

vực như đã nêu. Tuy nhiên, mức độ tham gia đến đâu và cụ thể như thế nào vẫn 

chưa được nhắc đến rõ ràng. Về điểm này, rất mong các văn bản bổ sung, hướng 

dẫn sẽ cụ thể hơn để hoạt động từ thiện xã hội của các tổ chức tôn giáo được thực 

hiện dễ dàng và mang lại hiệu quả tối đa. 

Ngoài ra, trong Hiến pháp từ năm 1946, rồi 1992 đều nêu rõ trách nhiệm 

của Nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Trong Hiến pháp 

năm 2013, tại Điều 34, 59 cũng có đề cập đến quyền an sinh xã hội của người 

dân: Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hộ và Nhà nước tạo bình đẳng 

về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã 

hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và 

người có hoàn cảnh khó khăn khác 35. Trong phần khái niệm, chúng tôi đã trình 

bày hệ thống chính sách ASXH gồm 4 nhóm tương đương với 4 trụ cột của 

ASXH, trong đó nhóm 3 là Nhóm chính sách trợ giúp xã hội (cũng là trụ cột thứ 

3 trợ giúp xã hội), bao gồm chính sách trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất 

là mục tiêu hướng tới của nhiệm vụ này.  

Tóm lại, qua các Văn kiện, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ta từ Đại hội VI 

đến Đại hội XIII, cũng như những Nghị định, Pháp lệnh rồi Luật và Hiến pháp 

của Nhà nước cho thấy tính nhất quán và sửa đổi bổ sung kịp thời theo từng thời 

 
35 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013. Hà Nội. 
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kỳ về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dân tộc và tôn giáo để giải quyết 

các vấn đề xã hội, nhất là TTXH trong việc trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột 

xuất cho người nghèo và người yếu thế trong xã hội. Cùng với việc xác định 

chăm lo cho người dân, trợ giúp cho người nghèo, người yếu thế là những nhiệm 

vụ chiến lược, là trách nhiệm thường xuyên của Đảng và Nhà nước, các tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cá nhân và toàn xã hội, từ sau Đổi mới đến 

nay đã được Đảng và Nhà nước ta đề ra những chủ trương, phương hướng thực 

hiện xã hội hóa các hoạt động TTXH, nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội 

để đầu tư cho công tác xã hội, công tác thiện nguyện ngày một chuyên nghiệp 

hơn. Với hệ thống chính sách xã hội luôn gắn với chính sách kinh tế nhằm nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ đó nâng cao nhận thức của toàn xã 

hội về tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, văn hóa và thực hiện tiến 

bộ, công bằng xã hội. Điều này sẽ thu hút được mọi tầng lớp người dân, mọi tổ 

chức, cá nhân, mọi tôn giáo sẽ tham gia vào sự phát triển đất nước trong thời đại 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

1.3. Quan niệm về hoạt động từ thiện xã hội của một số tôn giáo 

Việt Nam là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, do đó để đảm 

bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước đã có những chính sách, pháp 

luật để soi rọi và công nhận các tổ chức tôn giáo tôn giáo được hoạt động trong 

khuôn khổ của pháp luật Việt Nam. Tính đến nay, Nhà nước đã công nhận 16 tôn 

giáo và 41 tổ chức tôn giáo được phép hoạt động. Các tôn giáo đều được tạo điều 

kiện tham gia hỗ trợ xã hội theo cách gọi giản đơn là các hoạt động từ thiện xã 

hội đúng theo chủ trương, đường hướng, quan điểm chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước ban hành. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu về quan niệm và 

chủ trương của một số tổ chức tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, đạo Tin Lành, đạo 

Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo và TĐCSPHVN) trong việc tham gia các hoạt động 

xã hội trên tinh thần thiện nguyện, từ bi, bác ái và công bằng theo đúng pháp luật 

nhà nước Việt Nam. 

1.3.1. Cơ sở niềm tin/đức tin 

1.3.1.1. Với Phật giáo 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ đầu Công nguyên cho đến nay đã đồng 

hành cùng dân tộc trên nhiều lĩnh vực của xã hội, trong đó có các hoạt động 

hướng đến xã hội. Từ thiện xã hội là một trong những hoạt động được ưu tiên 

hàng đầu của GHPGVN, là một trong những kênh quan trọng để Phật giáo đến 

với đời sống xã hội, đến với con người. Hoạt động này được bắt nguồn từ những 
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giáo lý cơ bản của Phật giáo, đó là “Hạnh bố thí”, “Tứ vô lượng tâm”, là nguyên 

lý “Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật”. 

Hạnh Bố thí  

Bố thí là một đức hạnh tối quan trọng trong cách thức tu tập, hành trì và 

hoằng dương Phật pháp của cả tăng sĩ lẫn cư sĩ trong các tông phái của Phật giáo. 

Trong 6 pháp Ba La Mật (Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tiến, Thiền định) của 

Phật giáo Đại thừa hay trong 10 pháp Ba La Mật của Phật giáo Nguyên thủy thì 

Bố thí luôn là hạnh đứng đầu và là cơ sở cho các hạnh phía sau.  

Với Phật giáo, Bố thí có ba loại: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí.  

Tài thí gồm có nội tài thí và ngoại tài thí. Ngoại tài thí là bố thí tài vật như 

của cải, vật chất, nhà cửa, tiền bạc, …; Nội tài thí là bố thí những thứ thuộc về 

thân thể con người, như các bộ phận cơ thể, máu…  

Pháp thí là bố thí Phật pháp, nghĩa là giáo dục Phật pháp cho người khác, 

cho người khác những lời nói tốt đẹp và có ích lợi. Pháp thí không chỉ được hiểu 

là đem đến với người khác, mà còn là việc truyền trao hay định hướng nghề 

nghiệp (theo tinh thần Phật giáo), trực tiếp hướng dẫn làm giảm đi những tệ nạn 

xã hội. Thực hành Pháp thí, các tăng sĩ và Phật tử đã mở các trường học, những 

nơi dạy nghề, những trung tâm tư vấn xã hội, v.v... Theo Phật giáo, phương thức 

bố thí này đem lại kết quả tốt, có tác động mạnh đến đời sống của nhân loại. 

Vô úy thí là đem cho “sự không sợ hãi”. Hay nói cách khác, vô úy thí là 

làm sao giúp đỡ cho con người bớt sự lo âu, giảm thiểu phiền muộn, hay không 

còn sợ hãi. Vô úy thí còn có nghĩa là giúp con người qua cơn sợ hãi, giảm bớt sự 

lo lắng trong tâm trí, giúp vượt qua các biến cố, bình tĩnh trước các điều hiểm 

nguy, và còn có nghĩa là: chúng ta không nên gây phiền não, không nên gây bực 

bội cho bất cứ ai, để cho mọi người được sống cuộc đời an vui, yên ổn, … 

“Tứ vô lượng tâm” 

“Tứ vô lượng tâm” là bốn đức tính tiềm tàng trong lòng mỗi con người, đó 

chính là “Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng” hay “Từ tâm, Bi 

tâm, Hỷ tâm và Xả tâm”, hoặc gọi tắt là “Từ, Bi, Hỷ, Xả”, đây chính là những 

điều kiện cơ bản để có thể thực hiện “Bố thí” một cách đúng đắn nhất. 

Từ (mettā), Từ vô lượng hay Tâm Từ chính là thứ tình cảm yêu thương, 

thương mến dành cho mọi người và mọi vật. Thứ tình cảm này không thành kiến, 

không thiên lệch hay phân biệt đối xử, là sự chân thành mong con người và vạn 

vật được yên lành, hạnh phúc. Tâm từ khiến cho tâm hồn con người trở nên thuần 
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khiết, thánh thiện, biết yêu thương rộng khắp và bao trùm tất cả. Tâm từ đối 

nghịch với Sân hận, và là thứ “vũ khí” có thể dập tắt lòng sân hận từ nơi gốc rễ. 

Bi (karuṇā), Bi vô lượng hay Tâm Bi chính là sự thương xót, thấu hiểu và 

cảm thông. Là thứ khiến cho con người biết rung động, đồng cảm với nỗi đau của 

người khác và từ đó dẫn đến lòng yêu thương, mong muốn được giúp đỡ, được 

san sẻ… với mọi người và vạn vật. Vì vậy, Từ và Bi kết thành một cặp, từ sự cảm 

thông, thương xót sẽ dẫn đến mong muốn đem niềm vui, niềm hạnh phúc đến với 

mọi người và muôn vật.  

Hỷ (muditā), Hỷ vô lượng hay Tâm Hỷ chính là lòng vui, chỉ sự vui mừng 

cho niềm vui của người khác, vui một cách chân thành, không ghen tỵ. Người có 

Tâm Hỷ sẽ trực tiếp hưởng nhiều lợi ích từ tâm ấy hơn cả chủ nhân của niềm vui, 

vì khi thật lòng vui cho người khác chính là đem lại sự yên ổn, thanh bình cho 

bản thân. 

Xả (upekkhā), Xả vô lượng hay Tâm Xả chính là lòng buông xả, không chấp 

niệm vào bất cứ điều gì. Xả chính là tâm tự tại, an nhiên trước mọi hoàn cảnh, là 

không đau khổ, dằn vặt trước khó khăn, hoạn nạn; điềm nhiên, an tĩnh trước 

những cám dỗ của đời thường… 

Và Từ, Bi, Hỷ, Xả luôn đi kèm với nhau như một chuỗi liên tiếp, khiến cho 

con người thiện tâm, biết yêu thương, thấu hiếu, sẻ chia và gạt đi hay hạn chế 

những “tham, sân, si” trong cuộc đời.  

Nguyên lý “Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật”  

Phật giáo quan niệm rằng, thấy người làm việc lành, việc phải, mình tán thán 

bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của để thành công việc lành ấy. 

Tam Bảo là cây cầu đưa chúng sinh từ bến mê qua bờ giác, là con thuyền cứu vớt 

chúng sinh đang chìm trong bể khổ đưa đến bờ Niết Bàn, là ngọn đèn soi đường 

cho chúng sinh khỏi lạc trong rừng tối vô minh. Người phát tâm bồi bổ tô đắp cho 

Tam Bảo thường còn ở thế gian là cúng dường. Tất cả những sự bao bọc giúp đỡ 

gìn giữ để Tam Bảo thường còn đều gọi là cúng dường. 

Về phương diện lý luận, bản chất của đạo Phật, lấy con người làm trung 

tâm, nhìn từ góc độ con người là nhân bản, nhưng ở góc độ cao hơn nữa, tính chất 

nhân bản không chỉ nằm ở chỗ phục vụ lợi ích cho con người mà còn phục vụ lợi 

ích an vui cho muôn loài. Ý niệm về nhân bản là lấy con người làm trọng tâm, 

phục vụ lợi ích, ASXH và hạnh phúc của con người cũng như muôn loài. Câu 

tuyên bố nổi tiếng của Đức Phật: “Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư 

Phật” là nguyên lý nhập thế căn bản của đạo Phật. Ở đây, Đức Phật chưa bao giờ 

và không bao giờ dạy con người rằng, muốn được an vui hạnh phúc ở Niết Bàn, 
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muốn được kết quả phúc báu trên cuộc đời, cuộc sống thực sự có ý nghĩa hãy 

phục vụ Ngài. Đức Phật thay thế sự phục vụ Ngài bằng phụng sự chúng sinh, tức 

đem phúc lợi xã hội đến với mọi người, mọi loài. Nếu Đức Phật được coi là bậc 

cao quý nhất vì sự giác ngộ và lòng từ bi của Ngài đối với nhân loại thì việc đền 

ơn, đáp nghĩa Ngài không phải là việc bày cúng hương hoa, thể hiện sự thành 

kính, thực hiện lễ nghi, tụng niệm, bái sám hằng ngày mặc dù các công việc đó, 

các Phật tử có niềm tin chân chính vẫn làm. Mỗi con người mở lòng từ bi và thể 

hiện lòng từ bi đó là dấn thân làm việc cộng đồng, phục vụ xã hội, cứu giúp 

chúng sinh không giới hạn ở bất kỳ biên cương, bờ cõi, màu da, sắc tộc, giới tính, 

tuổi tác. Đức Phật muốn thể hiện rằng sự có mặt của Ngài trong cuộc đời không 

phải để phục vụ Ngài, mà mong thông qua lời dạy của Ngài, con người phụng sự 

con người, mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho tha nhân. Nói cách khác, bản chất 

sự có mặt của đạo Phật là phục vụ nhân loại. “Phụng sự chúng sinh tức là cúng 

dường chư Phật” làm phương châm nhập thế cơ bản của các Tăng Ni, Phật tử. 

Với tinh thần đó, Phật giáo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm 

và thực thi hữu hiệu bằng cách nhập thế làm từ thiện xã hội với nhiều mô hình, 

phương thức tuỳ theo điều kiện, thực tiễn của mỗi địa phương dưới sự hỗ trợ của 

chính quyền các cấp. 

1.3.1.2. Với Công giáo 

Công giáo vào Việt Nam  từ buổi đầu sơ khai được tính từ năm 1533, cho đến 

năm 1615 chính thức bắt đầu xây dựng nền móng công cuộc truyền giáo của 

mình cho đến ngày nay đã gắn với những thăng trầm của lịch sử cũng như quá 

trình phát triển xã hội trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chính trị, kinh tế,… 

của Việt Nam. Trong quá trình truyền giáo, Công giáo luôn đồng hành cùng dân 

tộc và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển cộng đồng, trong đó có lĩnh vực từ 

thiện bác ái. Trên tinh thần bác ái, các hoạt động thiện nguyện của chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành và tín đồ đã hỗ trợ, trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột xuất 

đối với những người già nghèo khổ, người yếu thế trong xã hội. Nhiều dòng tu, 

hội đoàn đã được tôn vinh, đồng thời, thể hiện nét đẹp đạo đức, một hạt nhân tích 

cực trong giáo lí của Công giáo. 

Cơ sở, nền tảng của đức tin trong TTXH đó là những điều răn dạy trong Kinh 

Thánh, giáo luật, giáo lý và Học thuyết xã hội của Công giáo. 

Kinh Thánh36 là văn bản ghi lại những mạc khải về Thiên Chúa và kế hoạch 

cứu độ con người của Thiên Chúa thông qua Chúa Giêsu. Sách Kinh Thánh của 

Công giáo gồm 73 cuốn, chia làm 2 phần là Cựu ước (46 cuốn) và Tân ước (27 

 
36Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và Tân ước (1998), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh. 
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cuốn). Kinh Thánh được xem là cơ sở của thần học luân lý và nền tảng của các 

học thuyết xã hội của Công giáo. Trên tinh thần đó, Giáo hội dựa vào Kinh Thánh 

giải thích, xử lý các vấn đề xã hội, trong đó có từ thiện xã hội. Một trong những 

giá trị tiêu biểu của Công giáo đó là giá trị đạo đức, luân lý, nó thể hiện tinh thần 

nhân ái, nhân văn qua cách thức ứng xử giữa con người với con người và con 

người với thiên nhiên trong đời sống cảđạo và đời. Kinh Thánh đề cập cụ thể: 

“Nếu người nào trong các ngươi nghèo, một người trong anh chị em các ngươi…, 

các ngươi không được đóng lòng hay khóa tay lại, mà phải mở rộng tay với người 

ấy và cho người ấy vay đủ cái người ấy cần”(Đnl 15: 7-8). Quan niệm việc bố thí, 

làm phúc là “điều kiện” để các tín đồ nguyện cầu trước Thiên Chúa và được 

Thiên Chúa chấp nhận. Trong phần Cựu ước đã đưa ra những lời răn dạy  như 

sau: Các tín đồ “phải tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bằng, sửa phạt người 

áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1: 13-1). “Anh (em) 

không được bóc lột người làm thuê nghèo khó bần cùng.... Anh (em) không được 

làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của 

người góa bụa37 làm đồ cầm” (Đnl 24, 14-15). Trong Tân ước nói đến tình yêu 

thương giữa con người và con người mà Chúa Giêsu đã răn “Thầy ban cho anh 

em một điều răng mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương 

anh em” (Ga 13, 34) và “Kính Chúa, yêu Người” là nền tảng cơ sở khởi nguồn 

cho Tân ước quan niệm về từ thiện, bác ái và những hành động từ thiện, bác ái 

cho cộng đồng, cho xã hội.  

Trong Bộ Giáo luật38 cũng có nhiều điều luật quy định về trách nhiệm, 

nghĩa vụ tham gia hoạt động bác ái về TTXH của tín đồ, chức sắc, tu sỹ cùng các 

tổ chức tu trì, hội đoàn của Công giáo tại 2 điều (Điều 215, Điều 222) về quyền 

và bổn phận: Về quyền, các tín hữu có quyền tự do thiết lập và điều khiển các 

hiệp hội nhằm mục đích từ thiện hoặc đạo đức, hoặc nhằm cổ vũ ơn gọi của 

người Kitô; họ cũng có quyền nhóm họp để cùng nhau theo đuổi đạt tới các mục 

đích đó. Về bổn phận, một là, các tín hữu có bổn phận chu cấp cho các nhu cầu 

của Giáo hội, để Giáo hội có sẵn nguồn lực sử dụng vào việc phụng thờ Thiên 

Chúa, các công tác tông đồ, bác ái và việc trợ cấp xứng đáng cho các thừa tác 

viên. Hai là, các tín hữu có bổn phận cổ vũ công bằng xã hội cũng như dùng tài 

sản riêng để giúp đỡ những người nghèo, theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Ngoài 

ra, tại Điều 282 còn quy định riêng về đời sống và tài sản của các giáo sĩ, trong 

đó có nhắc đến việc nên dành một phần tài sản dư thừa cho các công việc bác ái, 

từ thiện của Giáo hội. Bên cạnh đó, Điều 676 và 683 của Bộ giáo luật cũng quy 

 
37 Người quả phụ, hay góa phụ nghĩa là người phụ nữ có chồng chết mà không tái giá. 
38Bộ giáo luật 1983 (1986), Nguyệt san Trái tim Đức Mẹ xuấn bản. 
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định về tham gia vào nhiệm vụ mục vụ của Giáo hội và phục vụ nhân loại bằng 

nhiều cách khác nhau qua việc làm từ thiện của các dòng tu và các hội đoàn. 

Giáo lý của Công giáo cũng đề cập đến các vấn đề bác ái, từ thiện hướng 

đến xã hội thể hiện trong các nhân đức qua các phép bí tích. Trong 7 phép bí tích, 

có 3 phép bí tích thể hiện sâu sắc nhất nội dung về tình yêu thương, bác ái: Bí tích 

Thánh thể là bí tích Chúa Giêsu đã lập trong bữa tiệc ly “Đây là Mình Thầy, sẽ bị 

nộp vì các con. Đây là chén Máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra cho các con và 

mọi người được tha tội” (Lc 22,19-20). Đây là Bí tích của tình yêu thương mà 

Chúa Giêsu đã dành cho mỗi người dân Thiên chúa, bởi vậy mà “Hội Thánh và 

trần gian rất cần sự tôn thờ Bí tích thánh thể vì Chúa Giêsu đang chờ đợi chúng ta 

trong bí tích tình yêu này”39. Bí tích Xức dầu bệnh nhân thể hiện vấn đề y tế. Bí 

tích Xức dầu bệnh nhân là “bí tích chữa lành, thể hiện tình yêu thương người 

bệnh, nhằm ban ơn nâng đỡ cho những người đau yếu về phần hồn cũng như 

phần xác. Bí tích nhằm xin một số ân sủng sau đây: giúp bệnh nhân kết hợp với 

cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, mang lại cho bệnh nhân sự an ủi và lòng can đảm, 

ban ơn tha tội nếu bệnh nhân không thể xưng tội được, đem lại sự phục hồi sức 

khỏe cho bệnh nhân, chuẩn bị cuộc vượt qua để bước vào Nhà Chúa”40. Bí tích 

Giải tội là bí tích giao hòa mối quan hệ mật thiết giữa tín đồ có tội (người xưng 

tội) với Thiên Chúa và Giáo hội. Với Bí tích này nhằm hóa giải những tội lỗi mà 

con người mắc phải và tùy thuộc vào sự nặng nhẹ của tội có thể làm việc thiện để 

hóa giải “có thể đền tội bằng cách cầu nguyện, dâng cúng, bằng những việc từ 

thiện, phục vụ tha nhân, bằng các việc hãm mình, hy sinh, và nhất là kiên trì đón 

nhận thánh giá chúng ta phải vác”41. 

Học thuyết xã hội của Công giáo là đạo lý mà các Giáo hoàng và cộng 

đồng nhằm trình bày về các vấn đề công bằng xã hội, chú trọng đến luân lý của 

các cộng đồng xã hội hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người 

trong mối quan hệ với xã hội như: gia đình, nghề nghiệp, kinh tế, chính trị… hay 

những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, chiến tranh, hòa bình…42. 

Trong Học thuyết xã hội của Công giáo có 4/10 nguyên tắc cho thấy hoạt động 

TTXH hướng đến người nghèo và người yếu thế trong xã hội để mong có được 

một xã hội bình đẳng, bác ái được đề cao. Trước hết, cần nói đến nguyên tắc ưu 

tiên bảo vệ người nghèo và người dễ bị tổn thương, bởi trong Kinh Thánh đã răn 

 
39 Ủy ban Giáo lý đức tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012), Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr. 1380. 
40 Trần Thị Thu Hiền (2015), Hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo ở Việt Nam hiện nay. Luận 

án tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 39. 
41 Ủy ban Giáo lý đức tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam (2012), Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Nxb 

Tôn giáo, Hà Nội, tr. 1460. 
42Học thuyết xã hội của giáo hội (2011), đăng trên https://tgpsaigon.net/bai-viet/hoc-thuyet-xa-hoi-cua-giao-hoi-

38976 ngày 17/08/2011, truy cập ngày 28/9/2021. 

https://tgpsaigon.net/bai-viet/hoc-thuyet-xa-hoi-cua-giao-hoi-38976%20ngày%2017/08/2011
https://tgpsaigon.net/bai-viet/hoc-thuyet-xa-hoi-cua-giao-hoi-38976%20ngày%2017/08/2011
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dạy nếu chúng ta không làm việc thiện, cứu trợ với sự đói khát, bệnh tật của 

những người vô gia cư và những người yếu thế, sẽ bị “xét xử” bởi chính lương 

tâm của chúng ta. Do vậy, trong Học thuyết đã dành ưu tiên cho người nghèo, 

những người không có quyền lực và yếu thế trong xã hội, bởi đó là sự công bằng 

của xã hội, để có thể có được lợi ích chung cho toàn thể xã hội. Tiếp theo là 

nguyên tắc đoàn kết trong Học thuyết xã hội Công giáo tuyên bố rằng “bổn phận 

chăm sóc anh chị em chúng ta, bởi vì chúng ta thuộc về một gia đình nhân 

loại…”có nghĩa là chúng ta hãy yêu những người thân bên cạnh chúng ta, từ đó 

lan tỏa sự yêu thương đến các gia đình và cộng động khác. Ngày nay, nguyên tắc 

đoàn kết có nghĩa rộng hơn, không những chúng ta phải dấn thân vào các công 

việc bác ái mà còn phải hướng đến công bằng xã hội. Thứ ba là nguyên tắc Bổ trợ 

nhằm nói đến trách nhiệm và giới hạn của chính quyền cũng như vai trò cần thiết 

của các hiệp hội thiện nguyện. Liên quan đến nguyên tắt này là việc nộp thuế cho 

chính quyền để có thể trích ra khoản tiền hỗ trợ những cá nhân, cộng đồng yếu 

thế trong xã hội, do đó, nộp thuế là nghĩa vụ cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân 

góp sức chung tay tạo nên công bằng xã hội. Thứ tư là nguyên tắc Công ích nói 

đến sự tôn trong đối với cá nhân, phúc lợi xã hội và sự phát triển cộng đồng, duy 

trì sự công bằng, hòa bình và an ninh trong xã hội. Như vậy, các nguyên tắc này 

rất quan trọng đối với ASXH và công bằng xã hội, khi đã nắm bắt được các 

nguyên tắc này sẽ là những định hướng và điều chỉnh hành vi, hành động của mỗi 

chúng ta trong cuộc sống. Như vậy, các nguyên tắc cho chúng ta biết được các 

mục đích cần nhắm tới, làm gì và làm như thế nào để là người làm việc có trách 

nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội43. 

1.3.1.3. Với đạo Tin Lành 

Từ khi du nhập vào Việt Nam năm 1911 đến nay, đạo Tin Lành đã có những 

đóng góp cho xã hội Việt Nam trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Với sự tín 

tưởng vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi và sự mầu nhiệm của Kinh Thánh, người Tin 

Lành luôn sống theo đức tin vĩnh cửu thể hiện qua hai điều kính Chúa, yêu người. 

Với hành trình hơn 100 năm qua, Tin Lành đã đồng hành cùng với sự phát triển 

xã hội ở Việt Nam cũng như trải qua nhiều biến cố lịch sử của đất nước, Tin Lành 

đã có những ảnh hưởng đến các lĩnh vực của cuộc sống cũng như những đóng 

góp của Tin Lành cho xã hội, trong đó phải kể đến công tác TTXH, như việc xây 

nhà tình nghĩa, hỗ trợ thiên tai, nhất là việc cai nghiệm ma túy đã thành công 

 
43P. Robert P. Maloney, C.M, Cao Việt Tuấn dịch (2021), Mười nguyên tắc nền tảng của Học thuyết xã hội Giáo 

hội Công giáo. Đăng trên https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/muoi-nguyen-tac-nen-tang-cua-hoc-thuyet-xa-hoi-

giao-hoi-cong-giao-42142 ngày 27/6/2021.Truy cập ngày 28/9/2021. Hoặc trên Bản tin Hiệp Thông / HĐGM VN, 

Số 76 (Tháng 5 & 6 năm 2013). 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/muoi-nguyen-tac-nen-tang-cua-hoc-thuyet-xa-hoi-giao-hoi-cong-giao-42142%20ngày%2027/6/2021
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/muoi-nguyen-tac-nen-tang-cua-hoc-thuyet-xa-hoi-giao-hoi-cong-giao-42142%20ngày%2027/6/2021
https://hdgmvietnam.com/tin-tuc/tu-lieu-viet-nam-tap-san-hiep-thong
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bước đầu. Các quan điểm của đạo Tin Lành trong hoạt động từ thiện xã hội đều 

được ghi chép trong Kinh Thánh. 

Kinh Thánh của Tin Lành44 là văn bản ghi lại những mạc khải về Thiên Chúa 

và kế hoạch cứu độ con người của Thiên Chúa thông qua Chúa Giêsu. Sách Kinh 

Thánh của Tin Lành gồm 66 cuốn, chia làm 2 phần là Cựu ước (39 cuốn) và Tân 

ước (27 cuốn). KinhThánh răn rằng: Yêu thương là giá trị quan trọng của Tin 

Lành. Đức Chúa Trời là Đấng Yêu thương. Ngài chính là Tình yêu thương (1G 

4:8) và Đức Chúa Trời dạy loài người phải biết yêu thương nhau, đừng tìm cách 

báo thù cũng đừng oán hận và phải yêu thương bản thân và những người thân 

cận. Đồng thời trongKinh Thánh cũng dạy rằng những người tin Chúa phải 

khuyên nhủ nhau nhau yêu thương và làm việc lành45. 

Quan điểm về công tác TTXH mà Hội Thánh đặt ra trên tinh thần Kinh 

Thánh rằng: “Yêu thương nhau là mệnh lệnh đối với người Tin Lành (I Gi 4:11, 

Gi 13:34-35, 15:12). Ngài dành tình yêu thương và nhân từ ấy trong đối xử với 

con người (Grm 31:3, Ô-sê 11:4). Người tin Chúa phải động viên nhau yêu 

thương và làm việc lành (Hbr 10:24). Đồng thời, những người Tin Lành được 

Đức Chúa giao cho là làm những việc thiện lành (Eps 2:10). Đối với người Tin 

Lành luôn có trách nhiệm với cộng đồng nhằm đáp ứng những nhu cầu của cá 

nhân và cộng đồng trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng nhắc 

nhở việc làm từ thiện không cần phô trương mà tự cảm thấy trong tâm vui là 

được: “hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta 

thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng. Vì 

thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo 

đức giả thường làm trong hội trường và ngoài phố để được người ta khen ngợi…. 

Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì để việc từ 

thiện của con được giữ kín và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ 

thưởng cho con” (Mat 6: 1-4). Hoạt động từ thiện cũng thể hiện lối sống đạo đức 

và nhân cách của mỗi tín đồ Tin Lành. Đạo đức và luân lý của Tin Lành được 

xuất phát từ đạo đức Kinh Thánh với ba luận điểm thần học cải cách nổi bật: Chỉ 

có Đức Chúa Trời, chỉ có Kinh Thánh, chỉ có Ân Điển. Và kết quả tốt đẹp của 

đức tin và lối sống đạo đức được thể hiện qua câu Kinh Thánh: Người công chính 

sẽ sống bởi đức tin (Roma,1: 17b). 

1.3.1.4. Với đạo Cao Đài  

Được ra đời năm 1926 trong hoàn cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, rối 

ren, đạo Cao Đài đã nhanh chóng trở thành chỗ dựa về tinh thần cho một bộ phận 

 
44Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước (bản dịch mới), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2014. 
45Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước (bản dịch mới), Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2014. 
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quần chúng vùng Nam bộ. Với tinh thần bác ái, phổ độ chúng sinh, đạo Cao Đài 

đã phổ truyền giáo lý ra các vùng lân cận, rồi dần dần ra miền Trung và miền 

Bắc. Trong quá trình truyền giáo, đạo Cao Đài đã có nhiều hoạt động hướng đến 

xã hội, nhằm cứu trợ, giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn cũng như chữa bệnh 

cho người nghèo qua hình thức cơ bút-linh hồn của đạo Cao Đài thời kỳ đầu. Tuy 

nhiên, để hòa đồng cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay việc cứu trợ, hỗ 

trợ người nghèo của đạo Cao Đài được thực hiện bằng nhiều hoạt động phong 

phú, thiết thực hơn vẫn trên tinh thần tương thân, tương ái mà Đức Thầy đã dạy. 

Tôn chỉ của Cao đài: Tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất (tức là giáo 

lý Đại Đạo trên nền tảng tổng hợp của giáo lý Tam giáo. Bởi, Tam giáo có đủ khả 

năng xây dựng con người chân chính, xã hội an lạc (Nho Giáo), dạy con người 

biết tu dưỡng thể xác và tinh thần để sống thung dung tự tại (Lão giáo), và giải 

quyết khổ đau (Phật giáo). Do đó tôn chỉ "Tam giáo quy nguyên" là đường lối để 

thực hiện mục đích "Thế đạo đại đồng, Thiên đạo giải thoát"); Ngũ chi hiệp nhất: 

tức Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Phật đạo hiệp nhất. Đó là đường 

lối tu hành tuần tự như lên năm nấc thang. Hiệp nhất có nghĩa là thống nhất thành 

một hệ thống bổ sung cho nhau, hiệp thành đạo pháp nhất quán hầu đưa người tu 

đạt đến mục đích. Tóm lại, tôn chỉ của đạo Cao Đài là đường lối tổng hợp nhất 

quán cứu cánh hoàn thiện và giải thoát nhân sinh của vạn giáo.  

Ngoài ra trong phương châm hành đạo của mình, Cao Đài cũng lấy sự 

thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm hành đạo, lấy việc 

phụng sự chúng sanh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các nhơn linh làm cứu cánh, 

phấn đấu xây dựng một xã hội đạo đức an lạc bằng tinh thần thương yêu đồng 

bào, giáo lý của đạo Cao Đài đề cao tính thiêng liêng và sự huyền diệu của cơ 

bút. 

Giáo lý Cao Đài tập trung ở bộ Thánh ngôn Hiệp tuyển gồm 2 quyển, là 

tập hợp của những bài cơ bút. Nội dung dạy về luân lý Đạo và Thánh giáo của 

Ngọc Hoàng Thượng đế cùng cách thức ứng xử giữa tín đồ với đạo, các cách thức 

cúng lễ và giảng giải về các ý nghĩa của lễ nghi (ví dụ giải thích về nhãn thị, về 

tại sao lạy Thầy12 lạy và lạy Phật Thánh 9 lạy…). 

 Ngoài ra còn có các bộ Kinh thiên đạo và Kinh thế đạo do tòa thánh Tây 

Ninh ấn hành năm 1992, trong đó có tới 33 bài kinh về tang tế. Kinh Thiên đạo 

gồm: được viết 1989 do tốc ký viên của đức hộ pháp gồm kinh cúng tứ thời và 

kinh tận độ chân linh ( kinh giải oan kinh cầu hồn, kinh đưa linh cứu, kinh hạ 

huyệt…)Kinh thế đạo là  kinh dạy về đạo làm người như kinh ăn cơm, kinh đi 

ngủ, kinh hôn phối… 
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 Luật lệ của Cao Đài thực hiện theo tông luật Pháp chánh truyền, Ngọc đế 

chân truyền, lễ nghi của Cao Đài thể hiện tam giáo đồng nguyên. Trên thần điện 

Cao Đài thờ Thiên nhãn có nghĩa mắt trời biểu tượng của đấng chí tôn, cơ sở thờ 

tự tòa thánh ở Trung ương giáo hội và Thánh thất, Thánh tịnh, điện thờ phật mẫu, 

ở họ đạo cơ sở. 

1.3.1.5. Với Phật giáo Hòa Hảo 

Cũng giống như đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo cũng được ra đời ở Nam 

bộ năm 1939 trong tình thế chiến tranh loạn lạc, người dân cơ cực lầm than, 

không có chỗ dựa tinh thần, do đó, PGHH cũng được người dân đón nhận. Những 

giáo lý, giáo luật mà Đức Huỳnh Giáo chủ đã để lại. Giáo lý Phật giáo Hoà Hảo 

được thể hiện trong Sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo chủ, do Ban trị sự Trung 

ương Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phổ truyền giáo lý; nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội 

(2004). Tập sách này chia làm 02 phần: sấm giảng và thi văn: 

Phần sấm giảng, được coi là phần nói về giáo lý Phật giáo Hoà Hảo có tính 

chất sấm truyền của Huỳnh Phú Sổ. Sấm giảng có 06 quyển, trong đó: Quyển 1: 

Với tựa đề sấm giảng “khuyên người đời tu niệm” gồm: 912 câu thơ được viết 

vào năm 1939, sau khi Huỳnh Phú Sổ làm lễ khai đạo. Quyển 5: Với tựa đề 

“khuyến thiện” gồm: 776 câu thơ được viết vào năm 1941 tại Chợ Quán, Sài 

Gòn.  

Phần thi văn giáo lý, gồm 214 bài văn vần và văn xuôi được xếp theo thư tự 

thời gian từ 1939 – 1947. Tên gọi của phần thi văn giáo lý sau này do những 

người biên tập đặt cho để dễ phân biệt với phần sấm giảng giáo lý. Đối với tín đồ 

Phật giáo Hoà Hảo, Sấm giảng giáo lý được coi là sự mạc khải của Tiên Phật cho 

con người mà Đức Huỳnh Giáo chủ linh ứng; còn Thi văn giáo lý là lời luận giải 

giáo lý của Đức Huỳnh Giáo chủ. Thực ra phần thi văn giáo lý chỉ là những bài 

thơ tả cảnh hoặc những tâm sự của ông Huỳnh Phú Sổ về thời vận xã hội. Thậm 

chí có những bài nói về quan niệm chính trị, xã hội như tổ chức Việt Nam Phật 

giáo Liên hiệp hội; tuyên ngôn Đảng dân chủ xã hội. 

Cũng như một số tôn giáo nội sinh ra đời ở Nam bộ vào cuối thế kỷ 19, đầu 

thế kỷ 20, như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Phật giáo Hòa Hảo đều 

tự coi là một hệ phái của Phật giáo nhưng đưa ra con đường giải thoát theo họ là 

phù hợp với người dân bình thường (mà họ gọi là cư sĩ tại gia), đó là học phật, tu 

nhân (tu nhân theo con đường đức Phật đã chỉ ra). Tu nhân, nhiều khi được họ 

gọi là tu nhân đạo, tu hiếu hạnh, tu làm người… Mỗi hành vi trong đời sống 

thường nhật của người tín đồ đều có mặt tu hành của nó. Cuộc sống đời thường 

cũng chính là sự tu hành. Giáo chủ dạy: “Sanh ra ở đời, con người dầu muốn hay 
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dầu không, cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật 

ấy gồm vào một chữ Đạo, đạo của con người kêu bằng “Đạo-Nhân” và nó là một 

con đường, đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn Nhân-Đạo, giữ 

vẹn tứ ân”46. Tu thì phải gắn với hành đạo (thực hành giáo lý) và đạo sự từ thiện 

là mmotj trong hai đạo sự thực hành giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Tín đồ Phật 

giáo Hòa Hảo coi hoạt động từ thiện xã hội là tu phước với niềm tin phước đức 

quý hơn vàng bạc thực hiện theo lời của Giáo chủ “Tu đền nợ thế cho rồi/Thì sau 

mới được đứng ngồi tòa sen” (Lời Giáo chủ)47. 

Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, viết: “toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại 

gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Sách xưa có câu: “Thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa 

vi tiên” (muôn vạn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm 

đầu). Hôm nay, đã quy y đầu Phật tu niệm tại gia, ta hãy cố gắng vâng lời Thày 

Tổ đã dạy, lo tròn câu hiếu nghĩa; đức Thày Tây An thuở xưa thường khuyến 

khích các môn nhân đệ tử rằng: muốn làm xong hiếu nghĩa, có bốn điều ân ta 

phải hi sinh gắng gỏi mới mong làm trọn đó là : 1- Ân Tổ tiên cha mẹ’ 2 - Ân Đất 

Nước; 3 - Ân Tam Bảo; 4 - Ân Đồng Bào và Nhân Loại48. Như vậy, với những 

giáo thuyết như đã nói ở phần tu nhân của Phật giáo Hoà Hảo, là sự kế thừa tiếp 

nối tư tưởng Tứ đại trọng ân của Phật thầy Tây An. 

1.3.1.6. Với Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam 

 Đa số các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện, đề cao giá trị đạo 

đức, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ; coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng 

của người có đạo. TĐCSPHVN do Đức Tông Sư Minh Trí (tục danh Nguyễn Văn 

Bồng) sáng lập vào năm 1934 cũng thể hiện quan điểm này trong giáo lý, giáo 

luật. Những quyển kinh - luật - luận cơ bản (như Lễ bái lục phương, Phu thê ngôn 

luận, Phật học vấn đáp, Phương pháp kiến tánh, Giới luật, Đạo đức) cho thấy 

TĐCSPHVN lấy giáo lý Phật giáo làm gốc, nhưng có sự diễn đạt ngắn gọn, dễ 

hiểu phù hợp với đa số người dân. Người sáng lập Đức Tông sư Minh Trí đã kế 

thừa, phát huy tư tưởng Phật giáo để tạo ra những bộ sách riêng giảng dạy cho tín 

đồ của mình; trong đó luôn đề cao tôn chỉ hành đạo “Phước Huệ song tu”.  

  “Phước là cái kết quả của những điều lành, tức là những việc từ thiện giúp 

đỡ chúng sanh khỏi khổ được vui, đúng với lời nói “Từ năng dữ lạc, Bi năng bạt 

khổ.” Thế thì tu phước tức là thực hiện chủ nghĩa Từ bi bác ái của nhà Phật”... 

Huệ là trí huệ, là trí hiểu biết sáng suốt, biết phân biện, biết lý luận, biết quan 

 
46Ban Tôn giáo Chính phủ (2021),  Cơ sở lý luận về nguồn lực của tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội và từ 

thiện nhân đạo ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Hà Nội , tr. 83. 
47Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Cơ sở lý luận về nguồn lực của tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội và từ 

thiện nhân đạo ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Hà Nội , tr. 84-85. 
48Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (1969), Sấm giảng thi văn toàn bộ của Đức Huỳnh giáo chủ, tr. 131-132. 
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sát, biết được sự thật của vạn vật, nghĩa là biết được Chơn lý của Vũ trụ vạn hữu. 

Tu Huệ có nghĩa là dồi mài cái trí hiểu biết của mình cho nó tỏ rạng, lần lần đến 

mức Đại Trí huệ quang minh, tức là Trí Phật vậy… Song, trong thời kỳ mạt pháp 

nầy, nghiệp chướng của chúng ta quá sâu dày, rất khó khăn cho chúng ta dứt 

tham lam bỏn sẻn, hết sân hận si mê. Muốn đạt cảnh giới trong sạch sáng suốt, 

cần phải lần hồi tiến từ bước một trên đường học Phật. Vì lẽ ấy Đức Tông Sư 

Minh Trí của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam mới cho sáng lập khắp đó 

đây những phòng thuốc, những cơ quan phước thiện xã hội, trước là cứu khổ ban 

vui cho đời, sau là để cho các sắc hội viên cùng chư thiện tín có cơ duyên lập 

công bồi đức. Thánh nhơn đã dạy: “Phước đức dẫn thông - minh - lộ.” Phước 

đức là con đường thẳng tiến đến thông minh, trí huệ. Như thế thì các cơ quan từ 

thiện xã hội của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam là một phương tiện thiện xảo 

dắt dẫn chắc chắn chư thiện tri thức về miền thanh bình cực lạc. Đạo hữu lưỡng 

phái nên khéo hiểu chỗ đó. Huynh đệ ra đi công quả cũng thành công không kém 

anh chị em vì sanh kế của gia đình ràng buộc, chỉ có thể giúp đỡ về phần tài 

chánh. Chỗ cốt yếu là trên đường tu học phải luôn luôn bằng cách nầy hay cách 

khác, thực hành chủ nghĩa “lợi kỷ lợi tha, từ bi hỷ xả” của Đức Như Lai” 49. 

TĐCSPHVN quy định người mới nhập môn phải giữ sáu điều sau: 1/Thọ 

Tam Quy; 2/Trì Ngũ Giới; 3/Công Phu Tứ Thời; 4/ Trai Kỳ; 5/Trì niệm Lục Tự 

Di Đà; 6/ Phải đến chùa, lễ Phật (mùng 1 và rằm mỗi tháng và các ngày vía Phật). 

Trong điều thứ nhất Thọ Tam Quy gồm Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. 

Quy y Phật được hiểu như thế nào? “Ta làm y theo Phật thì không chấp tướng ta 

với tướng người, không chia rẻ kẻ lạ người quen, giống này da khác, cũng không 

phân biệt giai cấp, sang hèn quyền quý chi cả. Chỉ giữ một lòng bình đẳng mà 

giúp đời, vì người người đều có Phật Tánh. Kinh Niết Bàn có câu “Nhứt thiết 

chúng sanh giai hữu Phật Tánh. Ta giúp đời thì phải có lòng Từ Bi như Phật. Có 

câu: Từ giả năng phổ chúng sanh chi lạc, bi giả năng phổ chúng sanh chi khổ. 

Nghĩa là: lòng lành rải khắp sự vui cho chúng sanh, lòng thương hay vớt khổ 

chúng sanh. Vậy ta phải có lòng từ thiện, yêu nhơn loại, bố thí giúp đỡ kẻ đói 

rách khốn nàn, phải tịnh tâm, nhẫn nhục, độ lượng khoan dung, phải an vui với 

đời mà chịu những điều cực nhọc; phải học theo hạnh Phật Thích Ca lo cứu 

người thoát khổ, phải coi cái nghiệp duyên chung của quần chúng là trọng đại 

hơn nghiệp duyên chung của cá nhơn. Như vậy mới trúng lý nhiệm mầu và khỏi 

trái lòng Từ Bi của Phật. Vậy là Quy y Phật” 50. 

 
49Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (1955), Phương pháp tu hành Phước Huệ song tu, Nxb Tôn giáo.  
50 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (1955), Lễ bái lục phương, Nxb Tôn giáo. 
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Như vậy giáo lý, giáo luật của TĐCSPHVN đều khẳng định tham gia hoạt 

động TTXH vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm đối với mỗi tín đồ của đạo. Tu 

Phước là đóng góp công sức trí tuệ, tài vật để xây dựng phát triển y dược dân tộc 

(phòng thuốc Nam) để chữa bệnh miễn phí giúp cho người nghèo. Đây là điều 

kiện để người dân có cơ duyên đến với đạo Phật, tu theo đạo Phật. Tu Huệ là học 

kinh - luật - luận của Phật giáo để nâng cao trí tuệ, nâng cao sự hiểu biết để đạt 

tới giải thoát, an vui mà nhà Phật gọi là Tịnh Độ. Qua tu Huệ để giác ngộ hơn 

trong việc tu Phước. Phước và Huệ nương tựa thúc đẩy nhau để xây dựng một xã 

hội đoàn kết, thân ái và tương trợ nhau lúc khó khăn, lúc ốm đau.  

1.3.2. Chủ trương, đường hướng của một số tổ chức tôn giáo với hoạt động từ 

thiện xã hội 

1.3.2.1. Với Phật giáo 

GHPGVN được thành lập vào ngày mùng 7 tháng 11 năm 1981 trên cơ sở 

thống nhất chín tổ chức với phương châm hoạt động: “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ 

nghĩa xã hội”, TTXH của đã trở thành một trong những nội dung quan trọng và 

xuyên suốt của tổ chức tôn giáo này. Quan điểm về hoạt động TTXH luôn được 

nhấn mạnh trong cương lĩnh chỉ đạo tại các kỳ đại hội, trong Đại cương Chương 

trình hoạt động của Giáo hội tại hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam 

lần thứ nhất, ở điểm hai: “… GHPHVN đảm đương sứ mạng truyền thừa chánh 

pháp của Đức Phật trong Tăng Ni và đồng bào Phật tử Việt Nam ở hiện tại và 

tương lai trong cộng đồng dân tộc. Cứu cánh của đạo Phật là giác ngộ và giải 

thoát. Vì vậy, sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của Giáo hội là hướng về đời sống 

xã hội, làm cho ý nghĩa đích thực của đạo Phật được thể hiện trong những 

công trình xây dựng quốc độ, mang lại hạnh phúc trong đời sống con người về 

vật chất lẫn tinh thần…”.Từ đây có thể thấy, công cuộc thống nhất, xây dựng và 

phát triển của Phật giáo Việt Nam không chỉ dừng lại ở nội bộ bản thân tổ chức 

tôn giáo mà còn với mục đích “hướng về đời sống xã hội, mang lại hạnh phúc 

cho đời sống con người về vật chất lẫn tinh thần.” 

Chủ trương này luôn được nhắc lại và từng bước nâng cao tiêu chuẩn trong 

trong các kỳ đại hội. Đại cương chương trình hoạt động của Hội đồng trị sự 

GHPGVN nhiệm kỳ II, mục V, phần B: “… Phát triển các công tác xã hội trong 

tinh thần vì tình thương và trách nhiệm…”; Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III: 

“Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội từ Trung ương đến các đơn vị cơ sở 

Phật giáo địa phương ngày càng đi sâu vào hiện thực, khâu tổ chức quản lý điều 

hành chặt chẽ, có phương hướng xây dựng, giúp đỡ và khuyến khích phát triển 

lâu dài”; Trong Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002 - 2007): 

“Hoằng dương chánh pháp, truyền bá đạo đức Phật giáo, góp phần xây dựng xã 
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hội hiền thiện, an vui, hạnh phúc, phù hợp với đạo đức văn hóa truyền thống dân 

tộc, giảm thiểu những hiện tượng tiêu cực, sa đọa, bạo hành”; Chương trình hoạt 

động Phật sự nhiệm kỳ VI (2007 - 2012): “Hoằng dương chính pháp, truyền bá 

đạo đức Phật giáo, góp phần xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc, phù hợp với đạo 

đức, văn hóa, truyền thống dân tộc”. Và đây cũng chính là quan điểm mà Giáo 

hội nhắc đến trong Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Đại hội nhiệm kỳ 

VIII (2017-2022): “… Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia công tác từ 

thiện xã hội, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an 

sinh xã hội cho cộng đồng xã hội.”. 

Có thể thấy, quan điểm về từ thiện, hỗ trợ và tham gia giải quyết vấn đề an 

sinh xã hội luôn có sự thống nhất từ đại hội I đến đại hội VIII, nhưng cũng có sự 

thay đổi phù hợp với từng giai đoạn nhất định, và cho đến hiện tại, hoạt động từ 

thiện của Giáo hội không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính chất từ thiện 

đơn thuần mà đã được nâng cao, tức là: chăm lo công tác an sinh xã hội cho cộng 

đồng xã hội. 

Về mặt tổ chức, GHPGVN có Ban từ thiện Trung ương GHPGVN đương 

nhiệm triển khai các hoạt động TTXH theo quy định của Hiến chương Giáo hội, 

tại điều 6: “Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hoằng dương Phật 

pháp, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, tham 

gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ dân tộc, góp phần xây dựng hòa bình, an 

lạc cho thế giới”51 và Nội quy do Ban Từ thiện xã hội ban hành52. Ban Từ thiện 

xã hội có vai trò chỉ đạo, điều phối các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo 

Việt Nam xuyên suốt từ trung ương đến các địa phương, hoạt động với tinh thần: 

“Khơi dậy lòng nhân ái của các giới, các ngành, các hoạt động xã hội, không 

phân biệt tôn giáo, giai cấp, tạo sự cảm thông xây dựng và phát triển cộng đồng, 

theo tinh thần Đạo pháp - Dân tộc” và chú tâm vào 3 mục tiêu cụ thể: (1) Triển 

khai các chương trình hoạt động từ thiện xã hội của Ban thường trực hội đồng trị 

sự theo tinh thần “Cứu khổ ban vui, vô ngã, vị tha” của đạo Phật; (2) Tham mưu, 

đề xướng các chương trình hoạt động từ thiện xã hội của Ban và của GHPGVN; 

(3) Vận động Tăng Ni, Phật tử chia sẻ những khó khăn đến với người đau khổ, 

nhường cơm xẻ áo với những người thiếu thốn, hàn gắn vết thương vật chất và 

tinh thần đối với người bất hạnh theo tinh thần từ bi, trí tuệ của người con Phật. 

Hoạt động TTXH của Phật giáo gồm các phân ban phụ trách chuyên biệt:   

 
51https://phatgiao.org.vn/toan-van-hien-chuong-moi-nhat-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-d32675.html, đăng ngày 

3/12/2018, ngày truy cập ngày 7/10/2021. 
52https://phatgiao.org.vn/van-kien, đăng ngày 02/07/2013, ngày truy cập 7/10/2021. 

https://phatgiao.org.vn/toan-van-hien-chuong-moi-nhat-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-d32675.html
https://phatgiao.org.vn/van-kien
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Phân ban Đông y: Phát triển hệ thống y tế chuẩn đoán và điều trị đông y, 

tuyên truyền phương pháp sống, làm việc, bảo vệ sức khoẻ theo khoa học 

hiện đại, kết hợp hài hoà giữa Đông y và Phật pháp. 

Phân ban Tây y: xây dựng và phát triển phòng khám bệnh và phát thuốc 

cho người nghèo, chuẩn y viện, viện xá, bệnh viện, thành lập dưỡng đường 

cho Tăng Ni, Phật tử.  

Phân ban giáo dục: Tổ chức các khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

của ngành, lớp học tình thương, lớp xoá nạn mù chữ, xây dựng và phát 

triển quỹ học bổng giúp học sinh nghèo hiếu học, thành lập nhà trẻ mẫu 

giáo. 

Phân Ban tài chính: đối ngoại và quan hệ quốc tế; tổ chức hoạt động vận 

động tài chính từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm thực hiện 

nhiệm vụ TTXH. 

Phân ban cứu trợ: cứu giúp kịp thời nạn nhân bị thiên tai, bão lụt, hoả hoạn, 

những nơi khó khăn, nghèo khổ. 

Phân ban xã hội: Thành lập và phát triển các trại chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS, nhà dưỡng lão, nhà nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật… 

Phân ban Huấn nghệ và phát triển cộng đồng: Xây dựng và phát triển các 

lớp dạy nghề miễn phí của người nghèo và những đối tượng cần giúp đỡ, 

mở các quán cơm xã hội, nhân rộng mô hình xuất cơm từ thiện ở các bệnh 

viện. 

Phân ban tổ chức quản lý: có nhiệm vụ xây dựng Trung tâm từ thiện xã hội 

Trung ương để tổ chức các hình thái từ thiện tại Trung ương. 

Ban từ thiện Trung ương GHPGVN có nội quy cụ thể rõ ràng thể hiện tinh 

thần làm việc khoa học, vì đạo pháp và dân tộc, có kế hoạch chi tiết, cụ thể cho 

từng công tác chuyên ngành về mọi mặt nhân sự, đối tượng hưởng thụ, xây dựng 

kế hoạch hoạt động, triển khai hoạt động, duy trì nguồn tài chính cho hoạt động 

TTXH. 

Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sẽ tập trung tìm hiểu các phân ban có nội dung 

liên quan đến TTXH như: Hỗ trợ đột xuất (hỗ trợ trong thiên tai, lũ lụt, bệnh dịch, 

dịch Covid-19…); Hỗ trợ thường xuyên (nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn, hỗ 

trợ chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS,…), còn các hoạt động thuộc mảng giáo dục 

và y tế xin không nhắc đến ở đây. 
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1.3.2.2. Với Công giáo 

Trên nền tảng cơ sở đức tin trong kinh Thánh, giáo lý, giáo luật, quan điểm 

của Giáo hội Công giáo Rôma về bác ái về từ thiện, bác ái mà cốt lõi là Kính 

Chúa -Yêu người. Việc thực thi hoạt động bác ái, TTXH là trách nhiệm, bổn phận 

của mỗi tín đồ trên ba nhiệm vụ căn bản: loan báo lời Chúa, cử hành các bí tích 

và thi hành tác vụ bác ái. Trên nền tảng của kinh Thánh, các văn kiện của Công 

đồng (Hiến Chế, Sắc Lệnh và Tuyên Ngôn) và văn kiện của Giáo hoàng (Tông 

thư, Tông huấn, Tống Hiến, sắc chỉ,v.v...) sẽ cụ thể hóa những vấn đề liên quan 

đến thần học, tín lý, luân lý, xã hội, văn hóa…  trong đó có vấn đề về trách nhiệm 

xã hội, TTXH của mọi chức sắc, tín đồ. 

Đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), qua mỗi kỳ đại hội 

đều ra Thư chung, hoặc một số hội nghị thường niên là Thư mục vụ, nhằm nêu rõ 

đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam. Trên cơ sở quan điểm 

nền tảng của Kinh Thánh, giáo lý, giáo luật, đồng thời dựa vào chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, Công giáo ở Việt Nam đưa ra các chủ trương và phương 

hướng hoạt động TTXH hướng đến cộng đồng thể hiện ở các Thư chung và Quy 

chế hoạt động của tổ chức Caritas Việt Nam về hai nội dung này. 

Trải qua các kỳ Đại hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đều ra các Thư 

chung định hướng về các họat động của Đạo và đời, trong đó có các hoạt động 

TTXH, bác ái. Đại hội thứ nhất ra Thư chung 1980, Thư chung đầu tiên của Hội 

đồng Giám mục Việt Nam sau khi Việt Nam thống nhất, trên tinh thần đổi mới, 

canh tân của Công đồng Vatican II, khẳng định đường hướng mục vụ: “Sống 

phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và trong đó coi 

hoạt động TTXH hướng đến cộng đồng là một trong những phương cách thể hiện 

“sự đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc” và mỗi người Công giáo 

“khắc phục các khó khăn và các xu hướng cá nhân ích kỷ, nêu cao tinh thần phục 

vụ của bác ái phổ quát, hướng tới cảnh Trời mới đất mới, trong đó tất cả đều hoà 

hợp hạnh phúc”53.  

Tại Đại hội lần thứ II, HĐGMVN ra Thư Mục vụ với chủ đề về Năm Cứu 

độ, đã nhắc lại tinh thần Thư chung 1980. Đến Đại hội lần IV, với việc định 

hướng cho giáo hội bằng những việc làm tích cực chung tay xây dựng giáo hội và 

đất nước, kêu gọi tín đồ bài trừ tệ nạn xã hội, HĐGMVN ra Thư Mục vụ với chủ 

đề Hiệp nhất, mục vụ và chia sẻ niềm vui. Đại hội lần thứ VI, tiếp tục kêu gọi 

cộng đồng Dân Chúa đóng góp tích cực vào vấn đề phát triển kinh tế của đất 

nước với Thư chung 1998: "Quan tâm đến người nghèo là đặc điểm của Hội 

 
53 Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bài viết đăng trên  https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-

chung-1980-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-17699 truy cập ngày 23/9/2021. 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-chung-1980-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-17699
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-chung-1980-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-17699
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Thánh và của các mục tử kế thừa công việc của các tông đồ, vì Chúa Giêsu đã 

được “xức dầu tấn phong để loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (Lc. 4,18). 

Cách riêng các anh em đang phục vụ ở nông thôn hãy quan tâm đến tình trạng 

nghèo đói, lạc hậu của những người chung quanh, đừng thu mình trong phòng 

thánh" (TC, 1998). Nhằm đánh giá, tổng kết 21 năm kể từ ngày Giáo hội Công 

giáo ở Việt Nam thực hiện Thư chung 1980, Đại hội lần thứ VIII đã ra Thư chung 

nêu lên tinh thần trách nhiệm của giáo hội đối với sự phát triển của đất nước: 

 "Để yêu thương và phục vụ, trước hết ta phải tiếp tục đường hướng đồng hành 

với dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và thăng tiến con người. Ta không nhìn 

những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục như những kẻ đứng ngoài cuộc, 

nhưng nhận đó là những vấn đề của ta và chủ động góp phần giải quyết, hầu cho 

mọi người đựơc sống và sống dồi dào" nhằm tôn vinh sự có mặt của giáo dân 

trong mọi lĩnh vực mà xã hội cho phép, tích cực hòa nhập vào công cuộc phát 

triển đất nước và sự dấn thân phục vụ trong các lĩnh vực xã hội, từ thiện, bác ái… 

nhất là đối với người nghèo khổ và bệnh tật của đội ngũ linh mục và nam, nữ tu 

sĩ. Đặc biệt, tại Đại hội lần thứ IX: Ra Thư chung với chủ đề Giáo hội Màu nhiệm 

Thánh thể định hướng hoạt động của giáo hội phải được đặt trong đa dạng  các 

nền văn hóa, tôn giáo và thúc đẩy công việc từ thiện và bác ái xã hội. Đại hội lần 

thứ XII: Ra Thư chung nhấn mạnh đến vấn đề Tân Phúc ấm hóa, vấn đề này được 

lồng vào trong tổng thể kế hoạch mục vụ mà HĐGMVN trình bày trong Thư 

Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình 

thương và sự sống”54. Tại Đại hội XIV, Thư chung 2019 đã được công bố với việc 

thực hiện chương trình “Mục vụ gia đình” mà năm 2019 trọng tâm vào việc giúp 

đỡ các gia đình nghèo, nhất là các giá trình trẻ để họ vượt qua khó khăn, từ đó 

dấn thân vào phục vụ cho xã hội và giáo hội. Thư chung cũng nhắc nhở để người 

trẻ không lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng 

dưng vô cảm và vô trách nhiệm với cộng đồng với xã hội. 

Ngoài ra, tổ chức Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam trực thuộc Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam55 được thành lập từ năm 1965 nhằm hoạt động bác ái 

xã hội. Sau một thời gian bị gián đoạn, ngày 2-7-2008, Ban Tôn Giáo Chính Phủ 

đã gửi Công văn số 941TGCP-CP chấp thuận cho HĐGMVN tái lập Caritas ở 

cấp quốc gia và cấp Giáo phận. Theo đó, Caritas Việt Nam hoạt động theo pháp 

luật Việt Nam và nội quy của Caritas Việt Nam và chịu sự hướng dẫn của cơ 

quan quản lý Nhà nước về tôn giáo đối với các hoạt động mang tính hội đoàn tôn 

giáo và của cơ quan quản lý đối với các tổ chức phi chính phủ về hoạt động  trong 

 
54 Phương Liên (2013),Hội đồng Giám mục Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội. Bài viết đăng trên 

http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-

nhan/Hoi_dong_Giam_muc_Viet_Nam_qua_12_ky_Dai_hoi-postLpO6gb4k.html  truy cập ngày 30/9/2021. 
55https://caritasvietnam.org/ truy cập ngày 28/9/2021. 

http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/Hoi_dong_Giam_muc_Viet_Nam_qua_12_ky_Dai_hoi-postLpO6gb4k.html
http://btgcp.gov.vn/gioi-thieu-cac-to-chuc-ton-giao-da-duoc-cong-nhan/Hoi_dong_Giam_muc_Viet_Nam_qua_12_ky_Dai_hoi-postLpO6gb4k.html
https://caritasvietnam.org/
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lĩnh vực từ thiện xã hội nhân đạo. Văn phòng Caritas Việt Nam làm việc tại trụ sở 

Caritas Việt Nam, số 319 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 

Tp. HCM. Cũng như các hoạt động khác của giáo hội Công giáo, mọi hoạt động 

của Caritas phải được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần theo một “linh đạo”56 nhất 

định. Do đó, Caritas có một ‘linh đạo’ để hướng dẫn đời sống của người làm công 

tác bác ái xã hội và những lời Chúa được giáo huấn về bác ái là mạch nguồn cho 

linh đạo Caritas. Sống “linh đạo Caritas” là sống dưới tác động của Chúa Thánh 

Thần, Đấng làm cho họ tham dự một cách trung thành và tin tưởng vào sứ mạng 

của Đức Chúa Giêsu là yêu thương mọi người, đặc biệt những người nghèo, 

người đau khổ bệnh tật, người bị bỏ rơi, người yếu thế trong xã hội. Lời Chúa, 

truyền thống và giáo huấn về bác ái của Hội Thánh là suối nguồn cho linh đạo 

Caritas. Như vậy, Caritas không phải là một cơ quan TTXH thuần tuý và hội viên 

Caritas cũng không làm việc bác ái với cùng một động lực và ý hướng hay cách 

thế như một nhân viên công tác xã hội mà họ sống và làm việc bằng niềm tin, 

bằng tình thương và trách nhiệm. Trong Quy chế hoạt động của tổ chức Caritas 

Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng về bác ái, từ thiện nhân đạo như cứu trợ 

thiên tai, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, hỗ trợ người khuyết tật, bác ái di dân, 

bảo vệ sự sống, phòng chống buôn người, lắp đặt hệ thống nước sạch, trao xe 

lăn… cho người khuyết tật. Đó chính là đường hướng, chủ trương trong mọi hoạt 

động từ thiện của Công giáo. 

Mặc dù không nằm trong hệ thống tổ chức của Công giáo ở Việt Nam 

nhưng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (tiền thân của một số tổ chức Ủy 

ban Liên lạc Công giáo ra đời từ 1950-1955) lại là tổ chức hoạt động bác ái, từ 

thiện nhân đạo rất mạnh, nhằm chung tay cùng với HĐGMVN và Nhà nước trong 

việc đảm bảo ASXH cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Việt Nam được thành lập năm 1980 với tôn chỉ mục đích là một tổ 

chức xã hội, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động theo Hiến 

pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đường hướng 

mục vụ của HĐGMVN: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc 

đồng bào”. Các hoạt động xã hội của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam bao 

gồm nhiều lĩnh vực từ thiện, bác ái, trong đó có TTXH như mở các lớp học tình 

thương, dạy chữ, dạy nghề miễn phí cho trẻ em lang thang, người khuyết tật, 

chăm sóc bệnh nhân phong, HIV/AIDS,v.v… 

 
56 Linh đạo là con đường trong đời sống nội tâm dẫn đưa con người tới cuộc sống có ý nghĩa phong phú và hạnh 

phúc viên mãn. Linh đạo kết tinh những giáo huấn khôn ngoan, những kinh nghiệm quý báu về tinh thần được 

hiền nhân bao đời tích lũy và lưu truyền. Nhờ đó, khi sống theo linh đạo, người ta được khai tâm mở trí trên 

đường tìm về Chân Thiện Mỹ. Họ kín múc từ đó nguồn lực linh thiêng chi phối mọi hoạt động trong đời mình. 

Linh đạo thường được các tôn giáo truyền dạy và hướng dẫn thực hành. Dẫn theo: https://caritasvietnam.org/linh-

dao-caritas/ , truy cập ngày 28/9/2021. 

https://caritasvietnam.org/linh-dao-caritas/
https://caritasvietnam.org/linh-dao-caritas/
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Sự ra đời của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam càng khẳng định sự 

dấn thân, đồng hành cùng dân tộc của phong trào Công giáo yêu nước với hai 

nhiệm vụ chính được xác định theo tinh thần của Thư chung 1980: “Cùng đồng 

bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc” và “Xây dựng Hội Thánh một nếp sống 

và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc”. Với đường hướng 

mới, “Kính Chúa, yêu nước” đã mở rộng hơn trên mọi lĩnh vực của đời sống: 

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 

cụ thể hóa thành nội dung các phong trào, cuộc vận động thiết thực, như: phong 

trào “Xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, tốt đời, đẹp đạo”, nay được 

đổi tên là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt 

đời đẹp đạo”; phong trào “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình giáo dân gương 

mẫu”,… trở thành cầu nối giữa Công giáo với chính quyền và đã đạt được những 

kết quả đáng trân trọng57. 

1.3.2.3. Với đạo Tin Lành 

Vào Việt Nam theo lối hoạt động từ thiện xã hội để truyền giáo nên ở Việt 

Nam có nhiều hội thánh Tin Lành khác nhau được công nhận, trong đó đáng chú 

ý là hai Hội thánh Tin lành Việt Nam (HTTLVN) (miền Bắc và miền Nam), do 

vậy, trong phần này chúng tôi trình bày chủ yếu về hai hệ phái đó về những chủ 

trương, phương hướng hoạt động trong lĩnh vực từ thiện hướng đến xã hội của 

hai Hội thánh Tin Lành ở Việt Nam. 

Đối với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), trong phần Tín lý, chương 

IX, Điều 74 của Hiến chương, Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật và Quy chế58 quy định 

mọi tín hữu phải bảo vệ môi trường sống, có trách nhiệm đối với xã hội: Mỗi Cơ 

đốc nhân có trách nhiệm xây dựng xã hội mình đang sống. Phải yêu thương, giúp 

đỡ người lân cận mình. Tham gia các công tác xã hội tại địa phương, giữ tình 

đoàn kết, hết lòng phục vụ an sinh xã hội và cầu sự bình an cho mọi người (St 1: 

26-28; Gc 1: 27 và 2: 14-17; Hbr 12:14; ITim 2:1-2; Mat 22:37-39). 

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) cũng có những quy định về trách 

nhiệm với xã hội tại Chương Tín lý, Điều 72, trong Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật 

của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2016)59 như sau: Mỗi Cơ-Đốc 

nhân kính Chúa thì phải yêu người; Có trách nhiệm xây dựng xã hội mình đang 

sống. Phải yêu thương, giúp đỡ mọi người trong hoàn cảnh khốn khó; Tham gia 

 
57 Cũng xem: Vũ Thành Nam, Nguyễn Phú Lợi (2018), Quá trình hình thành và phát triển củaỦy ban Đoàn kết 

Công giáo Việt Nam- nhìn từ phương diện trách nhiệm xã hội của người Công giáo. Bài viết đăng trên 

http://mattran.org.vn/hoat-dong-mat-tran-dia-phuong/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-uy-ban-doan-ket-

cong-giao-viet-nam-nhin-tu-phuong-dien-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-cong-giao-17082.html  ngày 7/11/2018, 

truy cập ngày 30/9/2021. 
58http://tinlanhmienbac.org/ đăng tải 21/8/2018, truy cập ngày 30/9/2021. 
59https://fliphtml5.com/tswk/teav/basic truy cập ngày 30/9/2021.  

http://mattran.org.vn/hoat-dong-mat-tran-dia-phuong/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-nhin-tu-phuong-dien-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-cong-giao-17082.html
http://mattran.org.vn/hoat-dong-mat-tran-dia-phuong/qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-uy-ban-doan-ket-cong-giao-viet-nam-nhin-tu-phuong-dien-trach-nhiem-xa-hoi-cua-nguoi-cong-giao-17082.html
http://tinlanhmienbac.org/
https://fliphtml5.com/tswk/teav/basic
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các công tác xã hội tại địa phương, giữ tình đoàn kết, hết lòng phục vụ an sinh xã 

hội và cầu sự bình an cho mọi người (St 1: 26-28; Gc 1: 27 và 2: 14-17; Hbr 

12:14; ITim 2:1-2; Mat 22:37-39). 

Ngoài ra, mỗi HTTLVN đều có Ủy ban Y tế xã hội miền Bắc60Ủy ban Y tế 

xã hội miền Nam61, có nhiệm vụ phụ trách công tác y tế, từ thiện, nhân đạo của 

Giáo hội. Trong bối cảnh như hiện nay, đạo Tin Lành với những giá trị đạo đức: 

đức tin, hy vọng, tình yêu, sự công chính, phát triển giáo dục, đề cao làm việc 

thiện lành, sống cách trung thực,…62 đã đóng góp cho xã hội Việt Nam trong 

công tác xã hội bằng những việc làm thiện lành cụ thể trong lĩnh vực hỗ trợ đột 

xuất và hỗ trợ thường xuyên cho những người nghèo, người yếu thế trong xã hội. 

1.3.2.4. Với đạo Cao Đài 

Mặc dù với 10 hệ phái và 01 Pháp môn tu hành nhưng các hệ phái đều hoạt 

động theo đúng giáo lý, giáo luật trong Pháp Chánh truyền, Ngọc đế chân truyền, 

Thánh ngôn hiệp tuyển, tuy nhiên mỗi hệ phái cũng có những chủ trương hành 

đạo riêng phù hợp với thực tế trong đó có hoạt động TTXH. Do đó, chúng tôi chỉ 

giới thiệu về Hội thánh Cao Đài Tây Ninh - nơi được coi là Tòa thánh Trung 

ương của đạo Cao Đài.  

Trong lời mở đầu Hiến chương của Đại đạo Tam kỳ phổ độ viết: “Đạo Cao 

Đài lấy sự thương yêu làm nền tảng, lấy nhân nghĩa làm phương châm, lấy phụng 

sự chúng sanh làm hành động, lấy sự cứu rỗi các chơn linh làm cứu cánh, phấn 

đấu cho nền hòa bình và công bằng xã hội nhằm mục đích phục vụ dân tộc, tổ 

quốc, nhơn loại và chúng sanh”63. Với quan điểm này nên ngay từ những ngày 

đầu thành lập tòa thánh Tây Ninh, các chức sắc lãnh đạo đã đứng ra bao bọc 

người dân di cư từ các tỉnh đổ về huyện Long Thành khai hoang lập ấp dưới sự 

hỗ trợ và hướng dẫn của tòa Thánh. Chính những cộng đồng này về sau công quả 

mà xây dựng nên những công trình đồ sộ trong khuôn viên tòa thánh Tây Ninh 

mà làm thành cộng đồng tôn giáo xã hội lớn. Sau này, cùng với hoạt động tôn 

giáo, các chức sắc lãnh đạo Cao Đài cũng thực hiện tốt hoạt động từ thiện nhân 

đạo. 

 Phương châm hành đạo của đạo Cao Đài là chánh/chính tín, căn bản tự 

nguyện tu thân hành thiện, hướng dẫn con người sống có đạo đức, hoàn thiện hóa 

bản thân, hoàn thiện hóa xã hội và giải thoát linh hồn; trong đời thường mỗi tín 

 
60 http://tinlanhmienbac.org/category/cac-uy-ban/uy-ban-y-te-xa-hoi/, truy cập ngày 28/9/2021. 
61 https://httlvn.org/ytxh, truy cập ngày 28/9/2021. 
62Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội (2015), Trách nhiệm xã hội của người Tin Lành trong 

quá khứ và hiện tại. Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hà Nội, tr. 38. 
63Đại đạo Tam kỳ Phổ độ, Tòa Thánh Tây Ninh (2008), Hiến chương Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Tòa Thánh Tây 

Ninh năm 2007. Nxb Tôn giáo, Hà Nội. 

http://tinlanhmienbac.org/category/cac-uy-ban/uy-ban-y-te-xa-hoi/
https://httlvn.org/ytxh
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đồ phải tu dưỡng đạo đức bản thân, lấy phong thái lễ nghĩa làm nề nếp, lấy hiền 

đức, trung thực làm chuẩn mực đối đãi với xã hội, họ hàng, anh em, bè bạn để 

làm tấm gương trong sáng cho con cháu trong gia đình, lấy việc thực hiện nhân 

nghĩa cứu giúp những người có hoàn cảnh bất hạnh làm hành vi chia sẻ, hoà hợp 

cộng đồng dân tộc, tôn trọng sự công bằng để loài người nơi trần thế được sống 

trong cảnh thái bình an lạc và tình huynh đệ tương thân tương ái đại đồng. 

Từ quan điểm đó nên ngay từ những ngày đầu thành lập hệ thống tổ chức 

Cao Đài đã thành lập một ban chuyên về TTXH. Theo Đạo Nghị Định số 48/PT 

lập ngày 19 tháng Mười năm Mậu Dần (tức 10/12/1938), Cơ Quan Phước Thiện 

được thành lập để lo về việc xã hội, cứu khổ, là một trong 4 cơ quan của đạo Cao 

Đài, trực thuộc Hiệp Thiên Đài. Cơ cấu tổ chức của Hội phước thiện được coi 

ngang hàng như bộ máy tổ chức của Cửu Trùng đài; Hội Phước thiện cũng có 

Cửu viện và các Ban; tổ chức Phước thiện cơ sở ngang hàng với Họ đạo có các 

Ban Trị sự bao gồm 12 thành viên, hoạt động tách biệt với các Ban Trị sự của 

Cửu Trùng đài. 

Nhân sự Cơ quan Phước Thiện gồm 12 phẩm từ trên xuống như sau: 

1. Phật Tử: Được xác định là ngôi cao nhất, đồng quyền cùng Đức Chí Tôn 

để cai quản cả Thần, Thánh, Tiên, Phật trong vũ trụ; ngôi này phải qua “cơ bút” 

mới được phong (thiên phong); thực tế chưa có ai đảm nhiệm. 

2. Tiên Tử: Được xác định là phẩm sáng suốt hoàn toàn, học đủ lục thông 

và vâng lệnh Đức Chí Tôn để làm một vị Giáo chủ nhân loại; ngôi này cũng được 

phong bằng cơ bút; thực tế không có ai đảm nhận. 

3. Thánh Nhơn: Được xác định là phẩm đã thông ba giới (Thượng giới, 

Trung giới, Hạ giới) và sẽ đi khai đạo một nơi để độ rỗi chúng sinh; ngôi này do 

cơ bút phong; thực tế không có ai đảm nhận. 

4. Hiền Nhơn: Được xác định là phẩm đã diệt được thất tình (tức bảy tình 

cảm nơi con người theo quan niệm Phật giáo) không còn nhiễm trần thế, cõi lòng 

đã thanh tịnh; ngôi này do cơ bút phong và đã có người đạt được trong thực tế 

(ông Lê Văn Trung). 

5. Chơn Nhơn: Được xác định là phẩm đã được theo Tân pháp, nên phải đi 

hành đạo đúng theo Tân pháp để cứu giúp nhơn sanh; ngôi vị này không do cơ 

bút phong mà do công nghiệp hành đạo, làm phúc, làm việc thiện nên được 

phong. Từ ngôi Chơn Nhơn trở xuống đến ngôi vị thấp nhất là Minh Đức đều do 

công nghiệp mà được Hội thánh xét phong, thực tế có rất nhiều người được 

phong. 
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6. Đạo Nhơn: Được xác định là phẩm còn đang học đạo và hành pháp, phải 

về Hội thánh để thọ Tân pháp bí truyền. 

7. Chí Thiện: Được xác định là phẩm đã đạt phẩm hạnh cao nhất của đường 

thiện, trở thành người hoàn thiện hoàn toàn. 

8. Giáo Thiện: Được xác định là phẩm đang đi dạy việc thiện cho người, 

cứu giúp nhơn sanh tìm đường thiên lý tức Đạo Trời. 

9. Hành Thiện: Được xác định là phẩm đang làm việc thiện để cứu khổ 

những kẻ đang lầm khổ, tật nguyền, bệnh hoạn… 

10. Thính Thiện: Được xác định là phẩm trong sạch trong tinh thần, là tai 

luôn luôn nghe và tâm hồn luôn luôn cảm những việc lành hầu phân biệt chánh, 

tà, thiện, ác. 

11. Tân Dân: Được xác định là phẩm đã từ bỏ thói hư, tật xấu của người 

đời, trau dồi đức hạnh, biết sửa mình. 

12. Minh Đức: Được xác định là phẩm đang trau dồi đức hạnh, trong đức 

hơn tiền tài. 

Đối với các Hội thánh/hệ phái không có Cơ quan Phước thiện thì sẽ có ban 

hành thiện chuyên lo việc phước thiện trong đạo như Cao Đài Ban Chỉnh đạo, 

Cao Đài Minh Chơn đạo... 

1.3.2.5. Với Phật giáo Hòa Hảo  

Phật giáo Hoà Hảo chủ trương vừa học Phật vừa tu nhân: Học phật tạo nên 

Đức, tu nhân tạo nên công. Có công đức mới nhanh chóng trở thành bậc hiền 

nhân được. Tuy nhiên trong hai phần học Phật và tu Nhân, Phật giáo Hoà Hảo 

đặc biệt coi trọng tu nhân. Phật giáo Hoà Hảo cho rằng, việc tu hành phải dựa 

trên căn bản đạo đức trước hết là đạo làm người, vì “Thiên kinh vạn điển, hiếu 

nghĩa vi tiên” (ngàn vạn quyển sách đều nói hiếu nghĩa làm đầu). Thậm chí 

không thực hiện tu Nhân thì không có học Phật được, hoặc có học Phật được 

cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì “Dục tu Tiên đạo, tiên tu Nhân đạo, Nhân đạo bất tu, 

Tiên đạo viễn kỹ” (muốn tu thành Tiên Phật, trước hết phải tu đạo làm người, đạo 

người mà không tu thì Tiên Phật còn xa vời). Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thể 

hiện qua chương trình đạo sự tại các nhiệm kỳ đại hội. Theo đó, qua 5 lần đại hội 

toàn đạo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo luôn khẳng định đường hướng hành đạo 

của Giáo hội Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là “Vì đạo pháp, vì dân tộc”. Do đó, 

các hoạt động từ thiện của Phật giáo Hòa Hảo rất đa dạng, không phân biệt dân 

tộc, tôn giáo, Đạo - Đời.  
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Trong Hiến chương sửa đổi và bổ sung của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo 

năm 2019, đã nhắc nhở các cư sĩ phải lấy việc báo đáp Tứ ân (Ân Tổ tiên, Ân Đất 

nước, Ân Tam bảo và Ân Đồng bào và nhân loại) làm căn bản tu hành. Đồng thời 

phải giữ tám điều răn cấm và thực hành giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo 

chủ. Tích cực cứu giúp người nghèo khó, tương trợ trong quan, hôn, tang, tế và 

hoạt động từ thiện hữu ích cho xã hội. Hoạt động TTXH của tín đồ và các tổ chức 

hợp pháp của đạo được khuyến khích và tạo điều kiện trong khuôn khổ chính 

sách pháp luật của nhà nước64. 

1.3.2.6. Với Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 

Trong Điều 1 chương I của Hiến chương (ban hành năm 2014) ghi rõ 

“Giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tu theo pháp môn niệm Phật và 

hành theo tôn chỉ “Phước Huệ song tu”, hoằng dương Phật pháp, phát triển, tu 

bổ các chi hội trực thuộc, lấy y đạo làm phương tiện thành lập các Phòng thuốc 

Nam Phước thiện hốt thuốc chữa bệnh cho đồng bào. Phương châm hành đạo: 

“Tu học, hành thiện, ích nước lợi dân”65. 

Điều 4 chương II nhắc đến trách nhiệm của tín đồ theo đạo trong đó nhấn 

mạnh đến việc từ thiện xã hội “tất cả các tín đồ xuất phát từ lòng mến đạo, tùy 

năng lực, được tham gia vào hoạt động Phật sự, làm công tác từ thiện xã hội hợp 

pháp và đóng góp ý kiến, công, của cho công việc chung của đạo” 66. 

Phương tiện tu Phước của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam chủ yếu là 

các Phòng thuốc Nam Phước thiện bên cạnh nơi thờ tự và tu học. Tổ chức tôn 

giáo này có Quy điều Y tế Phước thiện rất cụ thể, gồm 8 chương với 26 điều. 

Trong đó quy định rõ chức năng của ngành Y tế Phước thiện; thành phần và 

nhiệm vụ của Ban Y tế Phước thiện cũng như Ban Giảng huấn Y khoa; yêu cầu 

kỷ luật cũng như sự đảm bảo đời sống cho nhân viên ngành Y tế Phước thiện; 

việc đào tạo y sinh, y sĩ và huấn viên y khoa; tài chính và số sách; hoạt động kiểm 

tra thanh tra các Phòng thuốc Phước thiện. 

Tiểu kết 

Trước hết, cần thao tác hóa khái niệm từ thiện xã hội, hoạt động từ thiện xã 

hội của tôn giáo. Theo đó, hoạt động từ thiện nói chung là những hoạt động thiện 

nguyện, làm việc thiện, lành nhằm giúp đỡ người nghèo khổ, người không may 

mắn và những người yếu thế trong xã hội cần sự hỗ trợ, giúp đỡ với mong muốn 

đem lại cho họ cuộc sống bớt khổ, giảm gánh nặng cho xã hội. Hoạt động từ 

 
64 Hiến chương sửa đổi, bổ sung của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, 2019 đã được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp 

thuận. Hà Nội. 
65 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2014), Hiến chương và nội quy các ban,  thành phố Hồ Chí Minh, tr. 9. 
66 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2014), Hiến chương và nội quy các ban,  thành phố Hồ Chí Minh, tr. 11. 
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thiện xã hội của tôn giáo cũng với mục đích chung đó, không màng lợi ích cá 

nhân và dựa trên tinh thần từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn theo chủ trương, đường 

hướng của mỗi tôn giáo ở Việt Nam. Xét trong tương quan với ASXH, các hoạt 

động TTXH là một trong những trụ cột trong chính sách ASXH và chúng có mối 

quan hệ mất thiết, bởi chúng có những điểm tương đồng, song cũng có những 

điểm khác biệt. Theo đó, TTXH của các tôn giáo mà nhiệm vụ trình bày đó là trợ 

giúp xã hội gồm hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ thường xuyên. 

Qua mỗi kỳ đại hội, nhận thức của Đảng ta về mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo 

an sinh xã hội cũng có sự phát triển theo hướng ngày càng đầy đủ, toàn diện và 

phù hợp với quá trình vận động của đời sống dân sinh. Từ Đại hội VIII (1996), 

mô hình ASXH có diện bao phủ rộng với trụ cột chính là hệ thống bảo hiểm xã 

hội, ưu đãi xã hội và cứu trợ xã hội đã được định hình tương đối rõ ràng. Đến Đại 

hội XIII (2021) đã đánh giá những thành tựu và hạn chế để tiếp tục: “thực hiện tốt 

chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo 

chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”67. Trong 

nhiều văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành, Nghị định 20 

của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ từ thiện, quỹ xã hội có nói về quỹ từ 

thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do 

thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, 

yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Quan điểm, chủ trương, đường hướng hành đạo của một số tôn giáo về 

TTXH được thể hiện trong kinh sách, giáo lý, giáo luật, Thư chung, Hiến chương, 

văn kiện Đại hội.... như Phật giáo là Tứ diệu đế, Từ bi, Vô ngã, Vô thường; quân 

bình giữa con người và thế giới… hoặc các khuôn mẫu ứng xử của con người 

trong các quan hệ trên - dưới, trong - ngoài. Với Công giáo là mến chúa, yêu 

thương con người, sống và hành động theo lương tâm Công giáo. Với Tin Lành 

là Bình đẳng, bác ái, trách nhiệm xã hội, hay với một số tôn giáo nội sinh là học 

Phật, tu nhân, là Tứ ân, v.v… các giá trị của tôn giáo mà tiêu biểu là giá trị luân 

lý và đạo đức đều nằm trong hệ giá trị chuẩn mực của văn hóa truyền thống Việt 

Nam. Điều này cho thấy tinh thần từ thiện, bác ái, làm lành, lánh dữ của các tôn 

giáo luôn song hành cùng với tinh thần tương thân, tương ái, từ thiện nhân đạo 

của dân tộc Việt Nam. 

 
67 Đảng Cộng sản Việt nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG, tr. 65, 47. 
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CHƯƠNG 2: 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI CỦA MỘT SỐ TÔN GIÁO 

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

         

Trong Điều 55, Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 quy định về hoạt động 

giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo mà các tôn giáo “được tham gia 

các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy 

định của pháp luật có liên quan”68.  Như vậy, cùng với Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

là hệ thống chính sách ASXH, các tôn giáo tham gia vào hoạt động TTXH theo 

đúng quy định của pháp luật. Trong các nhóm chính sách ASXH ở Việt Nam hiện 

nay, các hoạt động TTXH mà tôn giáo tham gia thuộc Nhóm chính sách trợ giúp 

xã hội, bao gồm chính sách trợ cấp thường xuyên (chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã 

hội và cộng đồng cũng như hỗ trợ tiền mặt) và trợ cấp đột xuất. Đặc biệt, Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP (gọi tắc là Nghị định 20) ngày 15/3/2021 về Quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và có hiệu lực từ ngày 

01/7/2021cùng với Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 Về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-

CP. Trong Nghị định 93 giải thích: Quỹ từ thiện: Là quỹ được tổ chức, hoạt động 

với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và 

các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, 

không vì mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra, còn có Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, 

ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ 

bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

11 tháng 12 năm 2021 sẽ thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP và nhiều văn bản 

khác có liên quan. Do vậy trong chương này chúng tôi sẽ trình bày các hoạt động 

TTXH của một số tổ chức tôn giáo trợ giúp cho cộng đồng cho xã hội qua hai 

phần chính: Cứu trợ, hỗ trợ đột xuất và cứu trợ, hỗ trợ thường xuyên. Các văn 

bản trên được thi hành sẽ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, quan trọng hơn để 

mọi hoạt động TTXH sẽ đúng với ý nghĩa và mục đích của những nhà hảo tâm, 

tránh sự lợi dụng hoạt động từ thiện tôn giáo để trục lợi cá nhân hoặc làm những 

điều trái pháp luật. 

 
68 Ban Tôn giáo Chính phủ (2018), Luật tín ngưỡng, tôn giáo & những quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr. 50. 
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2.1.  Cứu trợ, hỗ trợ đột xuất 

Hỗ trợ đột xuất là hoạt động từ thiện không có kế hoạch cụ thể, phụ thuộc vào 

sự xuất hiện đột ngột của các hiện tượng thiên tai, địch họa, lũ lụt, động đất, hỏa 

hoạn, dịch bệnh… mang lại những tổn thất nặng nề về tài sản cũng như sức khỏe 

cho con người và xã hội. Các tổ chức tôn giáo đã đứng ra kêu gọi các cá nhân, tổ 

chức, các nhà hảo tâm… quyên góp và chuẩn bị vật dụng cần thiết để trao đến 

các cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Mục đích của hỗ 

trợ đột xuất là góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt, để mọi người có 

thể tạm thời ổn định và bình tĩnh giải quyết những khó khăn phía sau. 

2.1.1. Cứu trợ nạn nhân thiên tai 

2.1.1.1. Phật giáo 

Cứu trợ nạn nhân ảnh hưởng do thiên tai như lũ lụt, hạn hán, động đất, hoả 

hoạn là việc làm đã được Phật giáo Việt Nam thực hiện thường xuyên, kịp thời 

khi có thiên tai xảy ra trong suốt quá trình hoạt động từ thiện từ trước đến nay. Để 

kịp thời cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, Ban từ thiện Trung ương GHPGVN đã 

có một phân ban riêng đó là Ban cứu trợ chuyên trách công việc này như nắm bắt 

kịp thời thông tin về thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần ở Việt Nam 

cũng như thế giới để kịp thời kêu gọi, cứu trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm động viên 

về tinh thần, giúp đồng bào ổn định cuộc sống.  

Hoạt động cứu trợ thiên tai, bão lụt của Phật giáo được thực hiện trong 

nhiều năm qua ở bất kỳ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh, nhằm hỗ trợ người dân bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai. Hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, 

bão lũ được các chức sắc Phật giáo, nhà tu hành, tín đồ tổ chức kịp thời, đến tận 

nơi xảy ra thiên tai ở cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, hay 

miền Nam nhằm giúp đỡ đồng bào về nhu yếu phẩm, cũng như giúp đồng bào 

nhanh chóng khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra, trở lại cuộc sống bình 

thường. Những việc làm thiết thực của Phật giáo đã góp phần xoa dịu nỗi đau 

thương mất mát và những tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra. Hoạt động cứu trợ 

thiên tai vẫn được các cá nhân, tổ chức Phật giáo Việt Nam thực hiện kịp thời và 

mang lại hiệu quả tương đối tốt. 

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, GHPGVN mới thành lập còn nhiều khó khăn trong 

bối cảnh chung của xã hội lúc đó, hoạt động từ thiện nhân đạo của Phật giáo vẫn 

diễn ra theo tinh thần từ bi của Đức Phật tại các cơ sở Phật giáo. Sang đến các 

nhiệm kỳ sau, hoạt động TTXH của Phật giáo được coi là hoạt động trọng tâm, 

đạt được nhiều kết quả cao qua từng năm. Cụ thể: Tổng số tiền Phật giáo tham 

gia công tác từ thiện xã hội năm 2015 đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm 
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hoạt động cứu trợ đồng bào miền Bắc bị thiên tai đợt tháng 7 năm 2015. Năm 

2016, GHPGVN tiếp tục nỗ lực vận động đóng góp tiền hơn 1.130 tỷ đồng và vật 

phẩm giá trị hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt vùng Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, góp phần khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống 

sau thiên tai lũ lụt. Năm 2018 với tổng số tiền là 38.846.150.000đ69. Năm 2019 

tổng số tiền là 6.566.970.000đ70. Năm 2020 có khoảng hơn 100 tỷ đồng được 

Tăng Ni, Phật tử cả nước quyên góp giúp đỡ đồng bào bão lụt miền Trung, sau 

khi văn bản vận động cứu trợ đồng bào miền Trung của Trung ương GHPGVN 

kêu gọi giúp đỡ đồng bào khắc phục khó khăn sau cơn bão số 7 và 871. 

Hoạt động cứu trợ nạn nhân thiên tai, lũ lụt luôn được Phật giáo Việt Nam 

tổ chức rất kịp thời với đồng bào khắp mọi miền đất nước. Hoạt động này còn 

được GHPGVN mở rộng ra đồng bào bạn bè quốc tế như hưởng ứng cứu trợ 

đồng bào các nước Nam Á ảnh hưởng của cơn sóng thần tháng 12/2004; ủng hộ 

nhân dân Cu Ba, ủng hộ nhân dân bị thảm hoạ nguyên tử Trecnobun.72. 

Ngoài những đợt cứu trợ bằng vật chất kịp thời của Giáo hội đến với đồng 

bào bị ảnh hưởng thiên tai từ trước đến nay đã góp phần giúp đỡ mọi người 

nhanh chóng khắc phục khó khăn, tổ chức lại cuộc sống. Giáo hội cũng đã tham 

gia ký cam kết với nhà nước và phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu để khắc phục thảm hoạ thiên tai trong tương 

lai. Từ đó Phật giáo Việt Nam đã có những việc làm cụ thể như mở lớp tập huấn, 

tuyên truyền đến tín đồ, Phật tử về vai trò của tôn giáo trong bảo vệ môi trường 

tại các trường hạ. Giáo hội đưa nội dung môi trường vào các khoá tu, các buổi 

học chính khoá, ngoại khoá của Tăng Ni sinh trong các trường Trung cấp, Cử 

nhân Phật học. Qua những buổi thuyết giảng đã lan toả đến tín đồ ý thức, trách 

nhiệm với bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cả về góc độ chính sách pháp luật 

và giáo lý, giáo luật của Phật giáo. 

2.1.1.2. Công giáo 

Với chủ trương, đường hướng của HĐGMVN Sống phúc âm giữa lòng dân 

tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào và coi đó là phương cách thể hiện “sự 

đồng cảm, chia sẻ hy vọng và lo âu của dân tộc” do đó, mọi tổ chức, cá nhân 

Công giáo có tấm lòng từ tâm, thực hiện các hoạt động từ thiện, bác ái nhằm giúp 

 
69https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-

nam-2018-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-512.html, ngày đăng7/1/2019, ngày truy cập 06/10/2021. 
70https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=tai-lieu-hinh-anh-hoi-nghi-tong-ket-ghpgvn-nam-

2019/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2019-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-1105.html, ngày đăng 

28/12/2019, ngày truy cập 06/10/2021. 
71https://tuoitre.vn/tang-ni-phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung-

20201123202013381.htm, ngày đăng 23/11/2020, ngày truy cập 6/10/2021. 
72https://phatgiao.org.vn/bao-cao-tong-ket-hoat-dong-phat-su-nhiem-ky-v-2002-2007-cua-ghpgvn-

d10056.html/ngày đăng 23/03/2012, ngày truy cập06/10/2021. 

https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2018-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-512.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2018-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-512.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=tai-lieu-hinh-anh-hoi-nghi-tong-ket-ghpgvn-nam-2019/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2019-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-1105.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=tai-lieu-hinh-anh-hoi-nghi-tong-ket-ghpgvn-nam-2019/bao-cao-tong-ket-cong-tac-phat-su-nam-2019-ban-tu-thien-xa-hoi-trung-uong-ghpgvn-1105.html
https://tuoitre.vn/tang-ni-phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung-20201123202013381.htm
https://tuoitre.vn/tang-ni-phat-tu-quyen-gop-hon-100-ti-dong-gui-giup-dong-bao-mien-trung-20201123202013381.htm
https://phatgiao.org.vn/bao-cao-tong-ket-hoat-dong-phat-su-nhiem-ky-v-2002-2007-cua-ghpgvn-d10056.html/
https://phatgiao.org.vn/bao-cao-tong-ket-hoat-dong-phat-su-nhiem-ky-v-2002-2007-cua-ghpgvn-d10056.html/
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đỡ những người, những hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc 

những lý do bất khả kháng như hộ gia đình có người bị chết, mất tích. Những hộ 

gia đình có hộ có người bị thương nặng, hộ có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng 

nặng; người thiếu đói; người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú mà bị thương nặng 

hoặc bị chết, gia đình không biết để chăm sóc hoặc mai táng; người lang thang 

xin ăn trong thời gian tập trung chờ đưa về nơi cư trú trong bất kỳ thời điểm nào. 

Với vị trí địa lý đặc thù mà Việt Nam thường xuyên phải chịu nhiều thiên 

tai, bão tố, lũ lụt, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, vì vậy, hoạt động cứu trợ khẩn 

cấp bao gồm những hoạt động nhằm phòng ngừa hoặc giảm nhẹ thiên tai, viện trợ 

tái thiết và phát triển cộng đồng sau thảm họa thiên tai là nhiệm vụ và trách 

nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có các tổ chức tôn giáo. Với tinh thần yêu 

thương, bác ái, tương trợ, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão 

lũ, hỏa hoạn, HĐGMVN đã phát động đến 27 giáo phận, giáo xứ, dòng tu, các 

đợt quyên góp cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân thiên tai, lũ lụt... Những hoạt 

động đó đã thu hút được sự chung tay của cộng đồng dân cư, sự hưởng ứng của 

đông đảo giáo dân, người dân đã tham gia quyên góp được số lượng tiền, hàng 

không nhỏ kịp thời chuyển đến vùng gặp thiên tai. Đặc biệt, sau các đợt thiên tai, 

bão lũ, hỏa hoạn là các hoạt động hỗ trợ khắc phục những khó khăn sau thiên tai, 

bão lũ cho người dân cũng là những nhiệm vụ quan trọng, nhằm giúp người dân 

trở lại cuộc sống bình thường, hòa nhập với cộng đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ 

khẩn cấp, các tổ chức TTXH của Công giáo ở Việt Nam còn tổ chức các hội nghị 

truyền thông về kiến thức phòng chống thiên tai, các hệ thống cảnh báo sớm thiên 

tai hay các chương trình xây dựng nhà tránh bão, cung cấp phao cứu sinh, cung 

cấp radio đảm bảo tín hiệu phát thông tin cho các tầu thuyền đánh bắt cá xa bờ,... 

nhằm từng bước giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa rủi ro và khắc phục ruit ro, đản bảo 

ASXH cho người dân. Ngoài các thảm họa do thiên tai, lũ lụt mang đến, các hoạt 

động từ thiện xã hội của Công giáo còn hướng đến hỗ trợ các công việc khác 

không kém phần quan trọng trong cuộc sống của người dân cả tôn giáo và không 

tôn giáo như xây dựng cơ sở hạ tầng, rà phá bom mìn hay chất độc màu da cam, 

v.v… những hiện tượng có dấu hiệu đe dọa đến cuộc sống của người dân. 

Chúng ta có thể nhận thấy tinh thần yêu thương, bác ái qua các hoạt động 

TTXH trên trang https://caritasvietnam.org của HĐGMVN. Trong 27 giáo phận 

đều có các tổ chức Caritas với giá trị cốt lõi là yêu thương, công bằng và tôn 

trọng, luôn hướng đến phục vụ con người, đặc biệt là những người nghèo, người 

dễ bị tổn thương, bị bỏ rơi, hoặc người yếu thế trong xã hội cả về vật chất lẫn tinh 

thần. Kế thừa truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc với lòng hiếu thảo, kính 

trên, nhường dưới, tình yêu gia đình, dòng họ, tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt 

https://caritasvietnam.org/
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đèn có nhau” tình đồng hương đồng bào, mối tương thân tương ái, “lá lành đùm 

lá rách”… của người Việt Nam, cộng đồng người Công giáo luôn trân trọng giữ 

gìn và phát huy những nét văn hoá đó và làm cho đẹp thêm bằng cách sống “linh 

đạo” của mình, nhờ ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sống và trở nên 

hiện thân của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi trong xã hội Việt Nam. Bởi, “Thiên 

Chúa là Tình Yêu. Mọi sự đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, mọi sự đều 

được định hình bởi tình yêu ấy, và mọi sự đều quy hướng về tình yêu ấy”. 

 Hoạt động hỗ trợ khẩn cấp khắc phục rủi ro, cải thiện đời sống của người 

dân sau bão lũ cho các vùng bị thiên tai, lũ lụt được Ủy ban bác ái xã hội thực 

hiện bất cứ khi nào và bất kỳ ở đâu. Trong mỗi năm, việc cứu trợ khẩn cấp lại lại 

có những hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của năm đó. Năm 2020, Ủy ban 

bác ái xã hội - Caritas Việt Nam ra Thư kêu gọi Cầu nguyên và cộng tác cứu trợ 

nạn nhân lũ lụt: “Trong tinh thần hiệp thông, Uỷ ban bác ái xã hội - Caritas Việt 

Nam xin chia sẻ sự mất mát về người và của với anh chị em tại những khu vực 

ảnh hưởng do bão và mưa lũ. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón 

nhận những người đã qua đời, và an ủi những người đang đau buồn trước sự ra đi 

của người thân. Sự chia sẻ của anh chị em, vừa thực hiện giáo huấn yêu thương 

của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của người Việt 

Nam”73. Theo tinh thần đó, năm 2020, Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn đã kêu 

gọi và nhận được khoảng 750 triệu đồng qua tài khoản lẫn tiền mặt để cứu trợ lũ 

lụt cho miền Trung74.. 

Cùng với việc ra Thư kêu gọi Cầu nguyên và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ 

lụt, HĐGMVN đã tổ chức vào tối ngày 27/11/2020 chương trình nghệ 

thuật”Gánh nhau trong đời”nhằm quyên góp cho việc tái thiết cuộc sống sau bão 

lũ ở miền trung. Ngay trong đêm nhạc, HĐGMVN đã quyên góp được 12 tỷ 

đồng, sau đêm nhạc đó, HĐGMVN tiếp tục quyên góp được thêm khoảng 10 tỷ 

đồng và số tiền này đã kịp thời đưa đến ủng hộ các địa phương bị thiệt hại nặng 

về bão lũ, nhất là tại một số tỉnh miền Trung75. 

Ngoài ra, cả nước chung tay trong mùa bão lũ hay đại dịch đều tham gia 

các cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ 

Bảo trợ trẻ em, Quỹ Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, ủng hộ đồng 

bào bị thiên tai, lũ lụt,... do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban đoàn kết 

 
73Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nan nhân lũ lụt. Bài đăng trên  https://caritasvietnam.org/thu-keu-

goi-cau-nguyen-va-cong-tac-cuu-tro-nan-nhan-lu-lut/  ngày 13/10/2020, truy cập ngày 30/9/2021. 
74Quỳnh Trang (2020), Giáo hội Công giáo, Phật giáo kêu gọi cứu trợ miền Trung.Bài viết đăng trên 

https://plo.vn/ban-doc/giao-hoi-cong-giao-phat-giao-keu-goi-cuu-tro-mien-trung-944989.html , ngày 20/10/2020, 

truy cập ngày 30/9/2021.  
75 Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Phật giáo (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Kỷ yếu hội thảo 

khoa học, lưu hành nội  bộ, tr. 50. 

https://caritasvietnam.org/thu-keu-goi-cau-nguyen-va-cong-tac-cuu-tro-nan-nhan-lu-lut/
https://caritasvietnam.org/thu-keu-goi-cau-nguyen-va-cong-tac-cuu-tro-nan-nhan-lu-lut/
https://plo.vn/ban-doc/giao-hoi-cong-giao-phat-giao-keu-goi-cuu-tro-mien-trung-944989.html
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Công giáo các cấp phát động, với số tiền nhiều tỷ đồng. Tất cả những hoạt động 

đó đều hướng đến việc khắc phục những rủi ro mà những người nghèo khổ, 

những người bị ảnh hưởng bởi các nạn thiên tai, dịch bệnh… gặp phải, đồng thời 

hỗ trợ để họ vượt qua những đau thương, mất mát (cả vật chất và tinh thần), dần 

đưa họ trở lại cuộc sống bình thường sau các thiên tai, lũ lụt hay dịch bệnh. 

2.1.1.3. Đạo Tin Lành 

Với đường hướng, chủ trương trên nền tảng Kinh Thánh về yêu thương, trong 

Hiến chương, Nội quy, Quy chế, các Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc và 

miền Nam) cùng các hội Thánh khác đều thực hiện tốt cùng với những chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động 

TTXH, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào giúp đỡ đồng bào miền 

Trung bị thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, là người kính Chúa thì phải yêu người, phải 

có trách nhiệm xây dựng xã hội, phải yêu thương, giúp đỡ mọi người trong hoàn 

cảnh khó khăn, hết lòng phục vụ ASXH và cầu sự bình an cho mọi người, cho 

cộng đồng xã hội. 

Trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “ lá lành đùm lá rách”, các tổ chức 

Tin Lành đã có thư kêu gọi tín đồ cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng 

bị thiệt hại do bão lũ gây ra, Hội Thánh các nơi kêu gọi các tín đồ ủng hộ tiền và 

hiện vật để Hội thánh thông qua Ủy ban MTTQVN gửi đến ủng hộ bà con vùng 

lũ. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát 

của đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão vừa qua, 

đồng thời phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc và tinh thần từ 

bi, bác ái của các tổ chức tôn giáo. Chúng ta có thể vào trang 

https://httlvn.org/ytxh sẽ thấy rất nhiều hoạt động của Tổng Liên hội HTTLVN 

(miền Nam) và trang http://tinlanhmienbac.org  của HTTLVN (miền Bắc) thực 

hiện các chương trình cứu trợ thiên tai. 

 Với HTTLVN (miền Bắc) đã có những hoạt động cứu tợ khẩn cấp cho 

đồng bào bị thiệt hại do bão lũ qua nhiều năm. Năm 2016, Ban Y Tế Xã Hội 

(BYTXH) của Tổng Hội đã thực hiện đợt cứu trợ thứ 2 cho nhân dân bị lũ tại xã 

Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình và hai xã Sơn An, Sơn Bằng - huyện Hương 

Sơn - Hà Tĩnh. Nhằm khắc phục những rủi ro do bão lũ gây nên, BYTXH Tổng 

Hội tiếp tục trao tặng 170 con lợn giống tới bà con các xã trên để ổn định cuộc 

sống cũng như phát triển kinh tế76. 

 
76 Ban Y tế xã hội Tổng hội cứu trợ bà con vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh. Bài đăng trên  

http://tinlanhmienbac.org/ban-y-te%cc%83-xa%cc%83-ho%cc%a3i-to%cc%89ng-ho%cc%a3i-cuu-tro%cc%a3-

ba-con-vung-lu%cc%83-qua%cc%89ng-binh-ha-ti%cc%83nh/  , truy cập ngày 29/9/2021. 

https://httlvn.org/ytxh
http://tinlanhmienbac.org/
http://tinlanhmienbac.org/ban-y-te%cc%83-xa%cc%83-ho%cc%a3i-to%cc%89ng-ho%cc%a3i-cuu-tro%cc%a3-ba-con-vung-lu%cc%83-qua%cc%89ng-binh-ha-ti%cc%83nh/
http://tinlanhmienbac.org/ban-y-te%cc%83-xa%cc%83-ho%cc%a3i-to%cc%89ng-ho%cc%a3i-cuu-tro%cc%a3-ba-con-vung-lu%cc%83-qua%cc%89ng-binh-ha-ti%cc%83nh/
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Với tinh thần thiện nguyện yêu thương và bác ái, chung tay cùng với Nhà 

nước trong việc hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, năm 2010, Tổng hội đã 

kêu gọi các Hội Thánh, các tổ chức, cá nhân đóng góp được 985.476.500 đồng để 

giúp 3.871 học sinh thuộc 19 trường học thuộc 16 huyện của 5 tỉnh: Hà Tĩnh, 

Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -  Huế. Mỗi suất quà trị giá 

300.000 đồng gồm: gạo, dầu ăn, vở học sinh, áo ấm. Năm 2011, Tổng hội kết hợp 

với Quỹ Bảo trợ trẻ em  tiếp tục hỗ trợ 220 triệu đồng cho trẻ em chịu ảnh hưởng 

bão lụt tại 3 tỉnh: Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên–Huế77. Năm 2020, Tổng Hội 

gửi thư kêu gọi tới toàn thể tín đồ trong và ngoài nước chung tay chia sẻ thiệt hại 

với các tín đồ và cộng đồng vùng lũ, để bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm cụ 

thể. Sau hơn một tháng kêu gọi, Ủy ban Y tế - Xã hội của Hội Thánh đã nhận 

được tổng số tiền là 1.278.695.712 đồng. Sau khi tiến hành khảo sát, Ủy ban đã 

chia thành 3 giai đoạn cứu trợ với hoạt động như sau: Giai đoạn một là ứng phó 

khẩn cấp để giúp đỡ thiết thực với những nơi bị ảnh hưởng bão lũ. Giai đoạn hai 

là khắc phục hậu quả sau nạn thiên tai, bão lũ và giai đoạn ba là tập trung phát 

triển kinh tế sau nạn thiên tai, bão lũ78. 

Ngoài những đợt hỗ trợ bão lũ, Tổng hội còn hỗ trợ bà con vùng cao do 

thời tiết khắc nghiệp như tại một số địa phương ở Hà Giang, Lai Châu và Sơn La 

đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc và mưa lớn, gây nhiều thiệt hại về tài sản 

của nhân dân. Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần và Bắc Mê 

có 139 nhà bị tốc mái từ 70-90%… Với tinh thần yêu thương mà hánh đã Kinh T

ăn cũng nên  chép: “Ai có hai áo, hãy lấy một cái cho người không có; và ai có đồ

làm như vậy” (Luca 3;11), Tổng Hội đã kết hợp cùng Hội Thánh Tin Lành Hải 

Nguyên thăm và tặng  ủyPhòng, Living Water Church, Hội thánh Tin Lành Th

ng bị thiệt hại do mưa đá, lốc xoáy tại huyện Xí Mần, ôquà cho người dân Hm

tỉnh Hà Giang79. Thống kê của Hội thánh cho biết công tác từ thiện cộng đồng, 

giúp đỡ những người nghèo khổ, tặng học bổng cho những học sinh nghèo vượt 

ên tai lũ lụt, xây nhà tình khó, tặng áo ấm, chăn ấm cho những đồng bào bị thi

. Hội thánh cũng tham gia hiến máu ..vv.,thương, tư vấn khám chữa bệnh miễn phí

nhân đạo tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương; tặng 8.500 phần quà 

 
77 Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội (2015), Trách nhiệm xã hội của người Tin 

Lành trong quá khứ và hiện tại. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, tr. 152-153. 
78 Báo cáo hoạt động cứu trợ thiệt hại do bão lũ tại miền Trung tháng 10-11 năm 2020. Bài viết đăng trên 

http://tinlanhmienbac.org/bao-cao-hoat-dong-cuu-tro-thiet-hai-do-bao-lu-tai-mien-trung-thang-10-11-nam-2020/  

truy cập 30/9/2021. 
79 UBYTXH kết hợp cùng các Hội Thánh thăm và tặng quà tại Hà Giang. Bài viết đăng trên 

http://tinlanhmienbac.org/ubytxh-ket-hop-cung-cac-hoi-thanh-tham-va-tang-qua-tai-ha-giang/, truy cập ngày 

29/9/2021. 

http://tinlanhmienbac.org/bao-cao-hoat-dong-cuu-tro-thiet-hai-do-bao-lu-tai-mien-trung-thang-10-11-nam-2020/
http://tinlanhmienbac.org/ubytxh-ket-hop-cung-cac-hoi-thanh-tham-va-tang-qua-tai-ha-giang/
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ông Giáng sinh cho thiếu nhi các tỉnh vùng cao; hiến đất, kinh phí và 1.300 ngày c

để làm 16 tuyến đường bê tông ở tỉnh Thái Nguyên…80. 

  Đối với HTTLVN (miền Nam), các việc làm thường xuyên và định kỳ là 

công tác cứu trợ dân cư các vùng bị thiên tai lũ lụt, bão, mất mùa, nhất là các tỉnh 

miền Trung thường xuyên phải đối mặt với những thảm họa đó. Năm  2021, tại 

nhà thờ Tin Lành Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Y tế - Xã hội Tổng Liên Hội 

và Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình tổng kết các dự án 

cứu trợ và phục hồi cho người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt lịch sử vào tháng 

10 và tháng 11 năm 2020 vừa qua với nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau tùy theo 

nhu cầu thực tế của bà con nơi vùng bão lũ như lương thực, thực phẩm; Sửa chữa 

và xây mới nhà cho tín hữu và đồng bào; Khoan giếng và cung cấp các thiết bị 

lọc nước; Làm nhà vệ sinh, làm đường nông thôn. Các hoạt động đó không chỉ là 

những phần quà về vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời, sự đồng 

hành của Tổng Liên hội với những người chịu cảnh mất mát trong mùa mưa lũ81.  

Tổng hợp số liệu, trong 4 năm từ 2009 đến hết 2013, tổng kinh phí triển 

khai của Uỷ ban Y tế - Xã hội thuộc HTTLVN (miền Nam) là 32 tỷ đồng, gấp 2 

lần so với khoá 2005 – 2009. Nhiệm kỳ 2014 - 2017 tổng kinh phí triển khai của 

Ủy ban Y tế - Xã hội lên tới 46 tỷ đồng, trong đó kinh phí đến từ phía các tổ chức 

và Hội thánh nước ngoài chiến gần 70%, từ nguồn trong Hội thánh là 26% 82. 

2.1.1.4.  Đạo Cao Đài 

Xuất phát từ quan điểm lấy thương yêu làm nền tảng nên những năm gần đây 

cùng với khuynh hướng nhập thế của nhiều tôn giáo lớn, đạo Cao Đài mặc dù 

nguồn lực không còn hưng thịnh như trước đây cũng thường xuyên tham gia các 

hoạt động từ thiện xã hội trên nhiều phương diện như cứu trợ đột xuất (dành cho 

các nhóm dân cư đói nghèo, bị thiên tai), cứu trợ thường xuyên của một số hội 

thánh. Trong nhiều năm qua, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh đã tổ chức kêu gọi các 

tín đồ tham gia hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, mở phòng 

thuốc Nam từ thiện, chữa bệnh cho người nghèo,… nhân kỷ niệm 95 năm ngày 

Hoằng khai Đại đạo Tam kỳ phổ độ, Hội thánh đã thống kê trong khoảng 5 năm 

trở lại đây, Hội thánh đã quyên góp được 100 tỷ đồng cho công tác từ thiện83. 

 
80 Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2020), Đạo Tin Lành tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam hiện nay: Thực trạng, xu 

hướng và những vấn đề đặt ra. Đề tài cấp Bộ do TS. Nguyễn Xuân Hùng chủ nhiệm, tr. 140. 
81 Nguyễn Hữu Khải (2021), Ủy ban Y tế xã hội TLH tổng kết các dự án hỗ trợ thiệt hại do bão lũ tại Quảng Trị. 

Bài viết đăng trên https://httlvn.org/uy-ban-y-te-xa-hoi-tlh-tong-ket-cac-du-an-ho-tro-thiet-hai-do-bao-lu-tai-

quang-tri.html , ngày 7/5/2021, truy cập ngày 29/9/2021. 
82 Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2020), Đạo Tin Lành tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam hiện nay: Thực 

trạng, xu hướng và những vấn đề đặt ra. Đề tài cấp Bộ do TS. Nguyễn Xuân Hùng chủ nhiệm, tr. 139. 
83 Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh kỷ niệm 95 năm ngày hoằng khai đại đạo tam kỳ phổ độ, đăng trên 

trang https://www.tayninh.gov.vn/Lists/tintucsukien/DispForm.aspx?ID=23040&CategoryId=&PageIndex=196 , 

ngày 10/11/2019, truy cập 28/12/2021. 

https://httlvn.org/uy-ban-y-te-xa-hoi-tlh-tong-ket-cac-du-an-ho-tro-thiet-hai-do-bao-lu-tai-quang-tri.html
https://httlvn.org/uy-ban-y-te-xa-hoi-tlh-tong-ket-cac-du-an-ho-tro-thiet-hai-do-bao-lu-tai-quang-tri.html
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Các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đột xuất chủ yếu tập trung vào các nạn nhân bị 

thiên tai, điển hình như Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên tổ chức vận động mua 

bồn chứa nước sinh hoạt phục vụ bà con vùng bị ngập mặn. Để khắc phục tình 

trạng thiếu nước vào mùa khô, Hội thánh vận động bà con xây thêm bồn chứa 

nước bằng xi măng để tích trữ nước mưa. Những người nghèo khó khi gặp phải 

thiên tai, bão, lũ đã được Hội Thánh kịp thời giúp đỡ, chia sẻ sự chăm sóc, hỗ trợ 

vật chất hay tinh thần đối với các cá nhân, cộng đồng bị tổn thương84. 

Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo đã tham gia cứu trợ lũ lụt, thiên tai, giúp 

khó trợ nghèo 15.026.879.000đ, quyên góp quần áo cũ 1.327kg, hiến áo quan 107 

cái, hiến gạo 40.401kg, nhà tình thương 12 căn, nhà tình nghĩa 32 căn, nhà đại 

đoàn kết 26 căn. Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan cũng quyên góp quần, 

áo, chăn, màn, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, giúp sửa chữa 

và xây dựng nhà ở, giúp đồng bào bị thiên tai lũ lụt; hỗ trợ học sinh nghèo học 

giỏi với tổng số tiền cho hoạt động từ thiện xã hội là 330.250.000 đồng85. 

2.1.1.5.  Phật giáo Hòa Hảo  

Cũng như các tôn giáo khác, Phật giáo Hòa Hảo có các hỗ trợ đột xuất như 

quyên góp ủng hộ bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn từ năm 1999 (năm Đại hội nhiệm kỳ 

thứ nhất) đến nay đã hỗ trợ rất nhiều đợt; hỗ trợ hàng trăm bệnh nhân mổ mắt; 

hàng nghìn lượt người tham gia hiến máu nhân đạo, mua đất lập nghĩa địa,... ở 17 

tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ nhiệm kỳ I (1999-2004), tổng số từ thiện thực 

hiện là 22 tỷ đồng trong đó có cứu trợ khẩn cấp. Đến nhiệm kỳ IV (2014-2019): 

tăng gấp 100 lần nhiệm kỳ 1. Gần đây, theo thống kê của Phật giáo Hòa Hảo, tính 

2 năm đầu (2019-2020) của nhiệm kỳ V (2019-2024), công tác từ thiện xã hội của 

Phật giáo Hòa Hảo lên đến 1.025 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền 

trung là 21,5 tỷ đồng; hiến máu 250 đơn vị máu, v.v...86. Với phương châm Học 

Phật - tu nhân, các tín đồ nhắc nhau “tuân hành đúng giáo lý, giáo luật và tuân thủ 

pháp luật Việt Nam” cùng nhau chung tay góp sức cho công việc thiện nguyện 

ngày một tốt đẹp. 

2.1.1.6.  Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 

Trợ giúp đột xuất được xem là một phần của hệ thống trợ giúp xã hội ở 

Việt Nam để giúp người dân có điều kiện sinh hoạt tối thiểu và vượt qua các hoàn 

cảnh khắc nghiệt do các yếu tố bất khả kháng gây ra. Đối tượng là nạn nhân bị 

 
84Châu Loan, Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên: Khuyến khích các hoạt động từ thiện, bác ái, bảo vệ môi trường 

Xanh - Sạch - Đẹp. Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 9/2019. 
85 Dẫn theo: Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Cơ sở lý luận về nguồn lực của tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã 

hội và từ thiện nhân đạo ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Hà Nội , tr. 72-73. 
86Dẫn theo: Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Cơ sở lý luận về nguồn lực của tôn giáo trong lĩnh vực an sinh xã hội 

và từ thiện nhân đạo ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Hà Nội , tr. 85-86. 
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ảnh hưởng trực tiếp của rủi ro; ưu tiên các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương. Nhiều 

nhóm chủ thể tham gia thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp như Chính phủ, 

các tổ chức xã hội (phi Chính phủ), các tổ chức tôn giáo và các cá nhân. Là một 

tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân từ năm 2007, 

TĐCSPHVN luôn quan tâm đến công tác cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt... 

với sự đóng góp kinh phí, công sức, nhân lực trong nhiều hoạt động cứu tế, nhất 

là các hội quán ở 22 tỉnh thành/địa phương đã kịp thời giúp đỡ những người 

nghèo, người gặp rủi ro, các đối tượng dễ bị tổn thương vơi đi phần nào khó khăn 

trong cuộc sống. Theo Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020 của TĐCSPHVN 

cho biết tổng số tiền hơn 26,5 tỷ đồng của các hội quán đã tích cực tham gia vào 

các hoạt động từ thiện cứu tế xã hội. 

Một trong những cá nhân điểm hình của TĐCSPHVN thành phố Vũng Tàu 

là Tu sĩ Nguyễn Văn Tư - Trưởng Ban Trị sự, ông đã cùng các các thành viên 

trong thành hội đã vận động tín đồ đóng góp, hỗ trợ gần 350 triệu đồng cứu trợ 

đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra; giúp người nghèo vui Xuân, đón 

Tết, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trong 6 tháng đầu năm 2018. Với 

những đóng góp của mình trong nhiều năm qua, Tu sĩ Nguyễn Văn Tư được Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Trị sự Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam 

các cấp khen thưởng. Tại lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu 

nước (11/6/2018), ông được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng Bằng 

khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và thực hiện phong trào 

"Sống tốt đời đẹp đạo" tại địa phương 87.  

2.1.2. Hỗ trợ nạn nhân do dịch bệnh (đại dịch Covid -19) 

Dịch bệnh Covid - 19 bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 và 

đã nhanh chóng lan ra toàn thế giới, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người 

và của ở nhiều quốc gia. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh và phòng ngừa, ở Việt Nam 

đã có nhiều hoạt động chống dịch huy động hàng nghìn người tham gia, trong đó 

có sự đóng góp của các tôn giáo. Phát huy truyền thống tốt đẹp gắn bó đồng hành 

cùng dân tộc, sống "Tốt đời, đẹp đạo" và tinh thần trách nhiệm cao cả với đất 

nước, với Nhân dân; hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về phòng, 

chống đại dịch Covid-19; Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương 

MTTQVN về "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và 

 
87 Bùi Hương (2018), Làm việc thiện mỗi ngày, http://mattran.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-

kien?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=119324&_

101_viewMode=print&_101_type=content&_101_urlTitle=lam-viec-thien-moi-ngay, ngày đăng 24/09/2018, ngày 

truy cập 08/10/2021. 

http://mattran.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=119324&_101_viewMode=print&_101_type=content&_101_urlTitle=lam-viec-thien-moi-ngay
http://mattran.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=119324&_101_viewMode=print&_101_type=content&_101_urlTitle=lam-viec-thien-moi-ngay
http://mattran.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=119324&_101_viewMode=print&_101_type=content&_101_urlTitle=lam-viec-thien-moi-ngay
http://mattran.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=119324&_101_viewMode=print&_101_type=content&_101_urlTitle=lam-viec-thien-moi-ngay
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thực hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc - tôn giáo trong mọi 

mặt, Trung ương MTTQVN đã tuyên truyền, vận động các tôn giáo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, do vậy, thời gian qua các tôn giáo ở Việt Nam đã tích cực 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động hỗ trợ, nhiều mô hình 

tốt, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng cùng toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân ta ngăn chặn, từng bước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 

tại Việt Nam. Các tôn giáo đều có những chủ trương, hoạt động theo tôn chỉ, mục 

đích của đạo và theo đúng quy định của Pháp luật. 

2.1.2.1. Phật giáo 

Theo sát tình hình bệnh dịch và các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 

GHPGVN đều đưa ra những văn bản, thông tư… chỉ đạo tổ chức các GHPGVN 

tỉnh, thành trong cả nước tham gia các hoạt động phòng chống và hỗ trợ xã hội 

trong đại dịch từ khi bùng phát cho đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn khác 

nhau. Ở những gian đoan đầu, Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN đã có công 

văn số 027/CV-HĐTS về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

virus Corona (nCov) ngày 31/01/2020, trong đó yêu cầu Ban Trị sự (BTS) 

GHPGVN các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền đến các chùa, tăng ni, 

phật tử và Nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng 

phát của dịch bệnh virus Corona. Các chùa tạm dừng các lễ hội, sự kiện và các 

khóa tu tập trung đông người đến từ nhiều vùng, nhiều địa phương khác nhau. 

Chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa. Tiếp 

đó, Tính tới ngày 30/3/2020 tất cả BTS GHPGVN của 63 tỉnh, thành phố đều có 

văn bản hướng dẫn tăng ni, phật tử tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 theo 

các nội dung Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 

chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Mặt trận. GHPGVN luôn kịp thời chỉ 

đạo, định hướng cho các giáo hội các tỉnh/thành thực hiện theo đúng chủ trương, 

đường hướng phòng, chống dịch Covid-19 của nhà nước ban hành, cụ thể: Thông 

bạch số 066/TB-HĐTS (ngày 17/3/2020) với nội dung kêu Trung ương 

GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, các cơ sở tự viện phát tâm 

đóng góp mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện 

những biện pháp phòng chống lây lan bệnh Covid. Tiếp đó, thực hiện Chỉ thị số 

16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 

15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Giáo hội ban hành 

Công văn số 068/CV-HĐTS, ngày 19/3/2020 gửi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, 

thành phố và thông tư số 076/TT-HĐTS ngày 16/4/2020 hướng dẫn chuẩn bị Đại 

lễ Phật đản (PL.2564) với yêu cầu: không tổ chức tập trung và lễ rước đông 
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người, khuyến khích nghi lễ Kính mừng Phật đản bằng nghi thức tắm Phật, tụng 

kinh tại các cơ sở tự viện, tại tư gia của các gia đình hoặc tiến hành lễ dạng 

online. Sự chỉ đạo kịp thời và phù hợp với hoàn cảnh bệnh dịch khi đó của 

GHPGVN đã góp phần giảm thiểu sự lây lan bệnh dịch trong cộng đồng. Kết quả, 

GHPGVN đã dừng tổ chức hơn 2.000 khóa tu Một ngày an lạc, hàng nghìn buổi 

thuyết pháp định kỳ, hàng trăm sự kiện phật sự. Tính đến ngày 10/4/2020 tổng số 

tiền, hàng, thiết bị y tế do GHPGVN và BTS GHPGVN các tỉnh, thành phố ủng 

hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ước đạt hơn 40 tỷ đồng88. 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện 

pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, khi dịch bùng phát lần 3 vào tháng 

1/2021, ở Chí Linh, Hải Dương và Vân Đồn, Trung ương GHPGVN ban hành 

văn bản số 21/HĐTS-VP1, gửi các ban, viện trung ương, ban trị sự GHPGVN các 

địa phương, tăng ni các chùa, tự viện trong cả nước về việc thực hiện nghiêm các 

biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến dịch bệnh hiện 

tại và trong dịp Tết Nguyên đán xuân Tân Sửu. Đặc biệt, tại công văn số 106/CV-

HĐTS, ngày 8/5/2021 về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và thực hiện yêu cầu đối với từng khu 

vực cụ thể: với những nơi đã có các dương tính bệnh Covid-19, hoặc nguy cơ cao 

lây lan trong cộng đồng, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạm dừng mọi hoạt 

động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người cho đến khi chính quyền có thông 

báo mới; với các địa phương chưa phát hiện các ca dương tính Covid-19 yêu cầu 

không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong 

trường hợp thật sự cần thiết khi được chính quyền cho phép, phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức 

năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; hạn chế tối đa số lượng người tham dự; 

nghiêm túc khai báo y tế online, tiêm vaccine phòng dịch; Công tác chuẩn bị Đại 

lễ Phật đản Phật đản 2565, An cư kết hạ và Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện 

(2021-2026) của các địa phương đều phải căn cứ vào diễn biến tình hình dịch 

bệnh thực tế và thực hiện theo quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 của chính quyền địa phương; Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện chủ động 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc không để xảy ra các tình trạng 

tập trung đông người. Trụ trì các chùa sẽ phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và 

pháp luật nếu để xảy ra các tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp 

phòng chống dịch trong tình hình mới; Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo 

dõi sức khỏe nếu đi qua vùng dịch. Giáo hội Phật giáo kêu gọi người dân phát 

 
88 Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng, chống đại dịch 

Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ.  
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giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để phòng, chống nguy cơ lây nhiễm 

trong cộng đồng. 

 Trước tình hình dịch bệnh ngày một phức tạp có nguy cơ lan tràn ra 63 

tỉnh/thành, nhất là những tỉnh, thành phố phía Nam đang ở trong tình trạng báo 

động: Bình Dương, Đồng Nai, An Giang và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh 

có ca mắc cao nhất. GHPGVN đã có công văn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước và hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Quỹ vaccine phòng Covid-19 Việt Nam, GHPGVN ra Công văn số 

140/HĐTS-VP1, ngày 26/5/2021, và số 141/HĐTS-VP1, ngày 7/6/2021 để vận 

động các thành viên trong “Đại gia đình” Phật giáo Việt Nam đóng góp vào quỹ ý 

nghĩa này. Đối với các tỉnh tình phía Nam, Giáo hội ban hành thông bạch số 

171/TB-HĐTS, ngày 14/7/2021 về việc kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cả nước hướng 

về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, phát tâm ủng hộ phòng chống 

dịch Covid bằng cách ủng hộ quỹ Vaccine, ủng hộ trang thiết bị y tế, hàng hoá 

nhu yếu phẩm gửi đến giúp đỡ đồng bào miền Nam. Động viên các Tăng Ni là 

bác sĩ, có chuyên môn xung phong vào tuyến đầu chống dịch. GHPGVN đã phát 

động phong trào “Cởi áo cà sa khoác áo boluse tham gia tuyến đầu phòng, chống 

dịch”, đã có 1250 Tăng Ni, cư sĩ Phật tử tham gia tuyến đầu phòng dịch, hỗ trợ 

nhân dân các khu cách ly. 

Có thể thấy, trong đại dịch Covid, GHPGVN đã luôn luôn bám sát chỉ đạo 

phòng, chống và cứu trợ của Đảng và Nhà nước bằng những chỉ thị và hướng dẫn 

hoạt động cụ thể. Dưới sự chỉ đạo sát sao đó, các tổ chức Phật giáo ở địa phương, 

các Tăng Ni, Phật tử…. đã đóng góp bằng cả tinh thần và vật chất trong phòng 

chống dịch để góp phần quan trọng cùng Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-

19. Có thể thấy qua một số hoạt động như sau: 

 GHPGVN ủng hộ Quỹ Vắc -xin phòng, chống dịch Covid-19 

Tại buổi lễ ra mắt, Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, thay mặt 

Trung ương GHPGVN, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đã trao biển ủng hộ Quỹ 

vắc-xin 3,5 tỷ đồng. Trước đó hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban 

TƯMTTQVN, GHPGVN cũng đã trao biển ủng hộ mua vắc-xin Covid-19 là 2 tỷ 

đồng. Hội đồng Trị sự đã có thông bạch gửi Tăng Ni, Phật tử kêu gọi đóng góp 

ủng hộ mua Vacccine89. Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ số 

tiền 1 tỷ đồng đến Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch 

 
89Các tổ chức tôn giáo phát huy tinh thần bác ái ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống Covid – 19, 

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1001840/cac-to-chuc-ton-giao-phat-huy-tinh-than-bac-ai-ung-ho-quy-vac-

xin-phong-chong-covid-19, ngày đăng 6/6/2021, ngày truy cập/9/10/2021. 

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1001840/cac-to-chuc-ton-giao-phat-huy-tinh-than-bac-ai-ung-ho-quy-vac-xin-phong-chong-covid-19
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1001840/cac-to-chuc-ton-giao-phat-huy-tinh-than-bac-ai-ung-ho-quy-vac-xin-phong-chong-covid-19
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Covid-19 Thành phố để mua Vaccine phòng dịch Covid-1990. Tính đến ngày 

16/8/2011, Phật giáo ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid – 19 và nguồn lực 

cho phòng chống dịch hơn 380 tỷ đồng trong đó bao gồm khẩu trang N95, 25 

máy thở đa năng cao cấp, bình oxy, 10 xe cứu thương, 500.000 phần quà và gạo, 

5 triệu xuất ăn… Ngoài ra có 1250 tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống 

dịch, một số chùa, tự viện được sử dụng làm điểm chăm sóc bệnh nhân Covid91. 

GHPGVN các tỉnh/thành ủng hộ các nhu yếu phẩm trong việc phòng, 

chống dịch Covid-19 

Ngoài sự sủng hộ Quỹ Vắc-xin, còn có sự ủng hộ đến từ các đơn vị Phật 

giáo ở cơ sở về các nhu yếu phẩm như: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã 

kêu gọi các Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh chung tay phát tâm công đức được gần 2 

tỷ đồng, ủng hộ cho các đơn vị tuyến đầu của tỉnh Quảng Ninh phòng, chống 

dịch. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã dành 650 triệu 

đồng tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua trang thiết bị y tế; trao tặng 1tỷ đồng 

thông qua Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng, 

chống dịch; UBND xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập tổ chức khai trương Máy rút 

gạo tự động (ATM), các gian hàng 0 đồng nhằm hỗ trợ cho 1.400 hộ nghèo vượt 

qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Đại đức Thích Minh Hậu 

đã ủng hộ hơn 1 tấn gạo cho cây ATM gạo ở huyện Bù Gia Mập. Tại chùa Tịnh 

Quang, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành đã mở “siêu thị 0 đồng”, gồm 

các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt… trị giá 400 triệu đồng hỗ 

trợ bà con nghèo, khó khăn trong đợt dịch Covid - 19 vừa qua…92. Giáo hội Phật 

giáo tỉnh Đăk Lăk đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng để đồng hành với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị phòng, chống dịch. Một số Giáo hội 

Phật giáo cấp huyện như Giáo hội Phật giáo Buôn Ma Thuột, Giáo hội Phật giáo 

Cư M’Gar, Giáo hội Phật giáo Krông Pắk, Giáo hội Phật giáo Buôn Hồ đã chung 

tay với chính quyền địa phương, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19. Các chùa, cơ sở tu viện chủ động phối hợp với chính quyền 

địa phương trao tặng nhu yếu phẩm và phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho 

người dân trên địa bàn. Một số chùa, cơ sở tu viện đã khởi động lại các hoạt động 

 
90 Long Hồ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM ủng hộ 1 tỷ đồng mua vaccine phòng dịch Covid-19, 

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tphcm-ung-ho-1-ty-dong-mua-vaccine-phong-

dich-covid-19-1491875458, ngày đăng bài 15/03/2021, ngày truy cập 11/10/2021. 
91Lan toả yêu thương, nghĩa đồng bào đẩy lùi đại dịch, https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-

/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/lan-toa-yeu-thuong-nghia-ong-bao-ay-lui-ai-dich, ngày đăng bài 

28/8/2021, ngày truy cập 11/10/2021. 
92 Theo https://dichvucong.quangninh.gov.vn/Default.aspx?tabid=121&ctl=ndetail&mid=511&nid=83253, ngày 

truy cập 11/10/2021. 

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tphcm-ung-ho-1-ty-dong-mua-vaccine-phong-dich-covid-19-1491875458
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tphcm-ung-ho-1-ty-dong-mua-vaccine-phong-dich-covid-19-1491875458
https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/lan-toa-yeu-thuong-nghia-ong-bao-ay-lui-ai-dich
https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/lan-toa-yeu-thuong-nghia-ong-bao-ay-lui-ai-dich
https://dichvucong.quangninh.gov.vn/Default.aspx?tabid=121&ctl=ndetail&mid=511&nid=83253
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kết nối hoặc chia sẻ khó khăn với người dân như chùa Linh Phong, chùa Hoa 

Nghiêm (huyện Cư M’gar)93. 

2.1.2.2. Công giáo 

Với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch 

Covid-19, cùng với Thông điệp của Giáo hoàng Phanxico và “Sắc lệnh trong thời 

gian dịch bệnh Covid-19” của Tòa thánh Vatican, ngày 02/02/2020, Hội đồng 

Giám mục Việt Nam đã ra Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do virus Corona, trong đó đề nghị các giáo phận, giáo xứ, dòng 

tu, chủng viện triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, cụ thể: Cầu nguyện xin Chúa ban cho 

các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc ngăn chặn dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe 

và tính mạng người dân; Trong các Thánh lễ, giáo dân rước lễ trên tay thay vì 

trên miệng; Người có triệu chứng sốt, ho không nên dự lễ, có thể rước lễ thiêng 

liêng; Giới hạn hết sức có thể các lễ hội và những cuộc hành hương đông người 

trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn.  

Theo báo cáo của MTTQVN, tính đến ngày 30/3/2020 đã có 27/27 Tổng 

giáo phận, giáo phận Công giáo ban hành văn bản, thông báo, hướng dẫn các giáo 

xứ, dòng tu, các linh mục và tín đồ liên quan đến việc tổ chức các thánh lễ, các 

sinh hoạt tôn giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Các giáo phận đều có 

những thông cáo cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cụ thể: có 

20/27 giáo phận ra thông báo tạm dừng tổ chức các thánh lễ, các sinh hoạt tôn 

giáo tập trung đông người theo quy định của nhà nước cho đến khi có thông báo 

khác. Có 04 giáo phận (Tổng Giáo phận Hà Nội; Giáo phận Bắc Ninh; Giáo phận 

Hải Phòng; Giáo phận Hà Tĩnh) thông báo cử hành thánh lễ với số ít người tham 

dự. Giáo phận Nha Trang ra thông báo với nội dung khuyến khích tín đồ ở nhà 

cầu nguyện và tham dự thánh lễ trực tuyến. Giáo phận Lạng Sơn và Tổng Giáo 

phận Huế ra thông báo không quá 20 người tham dự thánh lễ. Việc cử hành các 

thánh lễ của đồng bào Công giáo Việt Nam được tiến hành ngắn gọn, rút ngắn 

thời gian và tuân thủ việc chống dịch theo quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, 

không tụ tập đông người, khoảng cách và khai báo y tế), đồng thời, đo thân nhiệt 

khi tham dự các thánh lễ. Đối với những tín đồ lớn tuổi, sức khỏe không đảm bảo 

thì không đi dự lễ Chúa nhật và làm lễ tại nhà. Tạm ngưng đối với các hình thức 

sinh hoạt như: Tĩnh tâm, hội nghị, các lớp giáo lý, các sinh hoạt đoàn thể, giới, 

các cuộc hành hương đông người, các lễ hội; áp dụng các hình thức sinh hoạt tôn 

 
93Hoài Thu, Các tổ chức tôn giáo ở Đắk Lắk cùng đồng lòng chống dịch COVID-19, https://ncov.vnanet.vn/tin-

tuc/cac-to-chuc-ton-giao-o-dak-lak-cung-dong-long-chong-dich-covid-19/377bf358-ab38-4291-9432-

efa9a7a5cca8, ngày đăng tin 7/8/2020, ngày truy cập 11/10/2021. 

https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/cac-to-chuc-ton-giao-o-dak-lak-cung-dong-long-chong-dich-covid-19/377bf358-ab38-4291-9432-efa9a7a5cca8
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/cac-to-chuc-ton-giao-o-dak-lak-cung-dong-long-chong-dich-covid-19/377bf358-ab38-4291-9432-efa9a7a5cca8
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/cac-to-chuc-ton-giao-o-dak-lak-cung-dong-long-chong-dich-covid-19/377bf358-ab38-4291-9432-efa9a7a5cca8
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giáo trực tuyến, online... Tính đến ngày 10/4/2020, theo số liệu tập hợp được từ 

8/27 giáo phận Công giáo và một số chức sắc Công giáo tham gia ủng hộ tiền và 

hiện vật phòng, chống Covid-19 với tổng giá trị  lên tới khoảng 2.5 tỷ đồng94.  

Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có Thư kêu gọi đồng bào Công giáo, các 

giáo phận, dòng tu, giáo xứ, tổ chức từ thiện, Ủy ban bác ái – xã hội (Caritas), 

đoàn thể, ngành giới, nhóm thân hữu Công giáo tích cực tham gia phòng, chống 

dịch Cocid-19 và coi đây là cơ hội thực thi bác ái theo Lời Chúa dạy. Trong thư 

có đoạn viết: "… kêu gọi các tổ chức truyền thông và cộng đồng mạng hãy mau 

mau chuyển tải thông tin này đến mọi địa chỉ quen biết. Hãy khẩn cấp ra tay. 

Hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào ruột thịt của 

chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nông nỗi". Trong Thư gửi dân Chúa có 

đoạn viết: “vận dụng hết trí sáng tạo để hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu y học, 

cộng tác với các bộ phận chức năng, thông cảm và tiếp sức cho các y bác sĩ và 

bệnh viện, tạo điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi cho mọi người và khu vực 

cách ly, giúp đỡ gia đình bệnh nhân đang điều trị, tử vong và những người đang 

trong cơn túng quẫn kinh tế trong đại dịch Covid-19”. 

Thực hiện theo chủ trương, đường hướng của HGĐGMVN, toàn thể các 

chức sắc, chức việc, tu sỹ và tín đồ Công giáo đã cùng nhau chung tay hỗ trợ xã 

hội trong đợt dịch với các hoạt động cụ thể như: quyên góp tiền của cho việc ủng 

hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Xung phong lên tuyến đầu dập dịch. Tổ 

chức nhiều hoạt động phát quà, cơm, cháo miễn phí… cho người nghèo, người có 

hoản cảnh khó khăn và người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19. 

Phát huy tinh thần chia sẻ và chung tay tham gia các hoạt động thiện nguyện 

trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Cụ thể, ngày 22/7/2021, gần 200 

linh mục, tu sĩ đã tình nguyện lên đường vào các bệnh viện dã chiến -nơi điều trị 

bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 để chung tay góp sức với ngành y tế nơi tuyến đầu 

chống dịch và chăm sóc các bệnh nhân. Tiếp sau đó, ngày 11/8/2021, 70 tình 

nguyện viên là các chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia hỗ trợ công tác điều 

trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Thu Dung, điều trị Covid-19 số 12 (62 người) 

và Bệnh viện Nhân dân Gia Định (8 người). Tất cả các tình nguyện viên đều đã 

trải qua khóa học tập huấn kiến thức, kỹ năng y tế trong môi trường có bệnh nhân 

 
94 Tổng hợp lại từ: Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng,  

chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/B%e1%bb%87nh-vi%e1%bb%87n-D%c3%a3-chi%e1%ba%bfn.vnp
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mắc Covid-19; đã được tiêm  vắc xin phòng Covid-19 và có kết quả âm tính xét 

nghiệm RT- PCR trước khi lên đường95.  

 Bên cạnh đó, giáo dân Công giáo Việt Nam và cộng đồng Công giáo quốc 

tế hưởng ứng Lời kêu gọi của Giáo hoàng Phanxico với việc phát động toàn thế 

giới cầu nguyện tại gia đình vào lúc 9h tối mỗi ngày (giờ Việt Nam) cho các bác 

sỹ, y tá, tình nguyện viên, những người phục vụ và toàn thể mọi gia đình được 

bình an trước đại dịch Covid-19. Giáo hội Công giáo ở Việt Nam ban hành một 

Kinh nguyện đặc biệt, yêu cầu toàn thể các nhà thờ đọc trong Thánh lễ để cầu 

nguyện cho bệnh dịch chóng qua.  

Giáo hội Công giáo ở Việt Nam tham gia ủng hội nhu yếu phẩm và trang 

thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như ủng hộ Quỹ Vắc 

-xin phòng, chống dịch Covid-19 

Đại dịch Covid-19 đã đem đến nhiều khó khăn không những trong y học mà 

còn ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống xã hội của cộng đồng người dân. Trong bối 

cảnh dịch bệnh tràn lan này, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam lại 

được thắp sáng, lan tỏa những hành động đẹp của các tổ chức, cá nhân thiện 

nguyện, nhằm hỗ trợ cho những người đang cần sự giúp đỡ, vì “trong cơn đại 

dịch, tất cả chúng ta đều liên đới và đồng trách nhiệm”. Đơn cử một mô hình 

“suất cơm huynh đệ” đã lan tỏa khắp các tỉnh, thành trong cả nước và thu hút 

hàng ngàn người tham gia vào các công việc để tạo lên những suất cơm tuy bé 

nhỏ nhưng giàu lòng nhân ái, thấm đạm tình người trong mùa đại dịch Covid-19. 

 Ủy ban Bác ái - Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các giáo 

phận đã tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nhiều hoạt 

động phát quà, cơm, cháo miễn phí cho người nghèo; người có hoản cảnh khó 

khăn; người bán vé số, lượm ve chai; người lang thang, cơ nhỡ... bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch Covid-19; tích cực vận động giáo dân tham gia quyên góp ủng hộ 

Nhân dân khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn, vitamin C... Một số giáo xứ đang lan 

tỏa tinh thần bác ái từ việc thành lập các nhóm thiện nguyện phát khẩu trang, 

nước rửa tay khô diệt khuẩn tại các nhà thờ trước mỗi thánh lễ và giờ cầu nguyện; 

phun khử khuẩn tại các nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Đối với giáo dân thực 

hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, rửa tay khô, đeo khẩu trang khi tới nhà thờ. 

Cùng với đó là các Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas các giáo phận cũng chung tay 

chia sẻ trong mùa dịch, ví dụ như Ủy ban Bác ái - Xã hội Tổng Giáo phận Hà Nội 

(Caritas Hà Nội) đã chuyển 150 triệu đồng chia sẻ với bà con vùng dịch tại 

huyện Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương; 52 triệu đồng chia sẻ với bà con vùng 

 
95 Tổng hợp lại từ: Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng,  

chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
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dịch tại thôn 5 Đồng Yên, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; 300 triệu 

đồng chia sẻ với bà con vùng dịch tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tại Hà Nội, 

chương trình “Hạt gạo tình thương” đã triển khai từ ngày 02/8/2021 với 815 xuất 

gạo (mỗi xuất 5kg) nhanh chóng được chuyển đến các gia đình khó khăn không 

phân biệt lương giáo... cùng với gần 2000 xuất quà bao gồm các nhu yếu phẩm 

như gạo, mỳ tôm, sữa, dầu ăn, nước mắm, đường cho những những người có 

hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh covid trên địa bàn thành phố Hà Nội và một 

số giáo xứ trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Caritas Đà Lạt chuyển hơn 255 tấn 

nông sản rau, củ, quả các loại về Caritas Sài Gòn, Caritas Phú Cường (Bình 

Dương), Caritas Phan Thiết (Bình Thuận), Đồng Nai, Nha Trang và một số cộng 

đoàn Dòng Tu để thể hiện tình bác ái yêu thương của người Công giáo ở Tây 

Nguyên gửi tới để chia sẻ cùng bà con đang gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Giáo phận Cần Thơ cùng Ban Caritas Giáo phận Cần Thơ đã vận động và gửi đến 

số hàng nông phẩm trong hai đợt sơ bộ là gần 3000 phần quà, chủ yếu gồm gạo, 

mì, trứng... lên Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bà con vùng dịch và tiếp tục hoạt 

động cứu trợ ý nghĩa cho các giáo xứ tại Cần Thơ. Đặc biệt, ông Lê Đức Thịnh, 

Hiệp sĩ Đại Thánh giá của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ và Việt Nam đã ủng hộ 

Quỹ Điều trị bệnh nhận Covid-19 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn 200 

triệu đồng. 

Theo thống kê ban đầu của MTTQVN, tính đến ngày 16/8/2021, Giáo hội 

Công giáo ở Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiện nguyện sáng tạo, hiệu quả đã 

vận động quyên góp tiền, hàng hóa, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-

19 lên tới gần 20 tỷ đồng, trong đó Giáo hội Công giáo ở Việt Nam tham gia ủng 

hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vắc -xin phòng, chống dịch Covid-19 với 

số kinh phí là 3 tỷ đồng, hỗ trợ 08 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ của Văn phòng Hội 

đồng Giám mục Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch; trao tặng 2.000 

phần quà hỗ trợ những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch96. 

2.1.2.3. Tin Lành 

Trước diễn biến dịch Covid-19 đang hoành hành, Tổng hội HTTLVN (miền 

Bắc) đã ra Thư kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19: “Là con cái Chúa, chúng ta 

hãy đồng công để ứng phó với dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng. Thường trực 

Ban Trị sự Tổng hội đề nghị quý tôi con Chúa xa gần hiệp lòng cầu nguyện, thực 

hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, kêu gọi 

toàn thể chức sắc và tín hữu ủng hộ tài chính để góp phần hỗ trợ công tác phòng, 

 
96 Tổng hợp lại từ: Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng, 

chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
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chống dịch Covid-19”97. Theo đó, có có 13/13 tổ chức, hệ phái Tin Lành được 

Nhà nước công nhận hoặc cấp chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đều 

ban hành các văn bản hướng dẫn, thông báo đến các tổ chức trực thuộc, chức sắc, 

chức việc, tín hữu về việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Các hội Thánh tham gia ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vắc -

xin phòng, chống dịch Covid-19 

Theo báo cáo của MTTQVN, tính tới ngày 30/3/2020, một số Hội thánh Tin 

Lành đã tích cực tham gia ủng hộ, cụ thể như: Hội thánh Tin Lành Việt Nam 

(miền Bắc) ủng hộ và cộng đồng Tin Lành tại Hà Nội ủng hộ 453 triệu đồng, 680 

bộ quần áo bảo hộ và 10.000 khẩu trang y tế; Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền 

Nam) ủng hội 500 triệu đồng cho đội ngũ nhân viên y tế phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19. Ngoài ra, còn có Hội thánh Tin Lành Lời sự sống Việt Nam ủng 

hộ 100 triệu đồng phòng, chống đại dịch Covid-19. Giáo hội Phúc âm Ngũ tuần 

Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Hội thánh 

Phúc âm toàn vẹn Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch 

Covid-19 và 2000 khẩu trang y tế, v.v.. 98  

Tính đến ngày 16/8/2021, Các hội Thánh ủng hộ hai quỹ với tổng số tiền mặt 

mà các Hội thánh Tin Lành Việt Nam quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống 

Covid-19 và Quỹ Vắc xin Quốc gia là hơn 2 tỷ đồng, trong đó, Hội thánh Tin 

Lành Việt Nam (miền Nam) ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 1.100.000.000đ. 

Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã ủng hộ 50.000.000đ cho Quỹ phòng, 

chống Covid-19; 35.000.000đ ủng hộ Quỹ Vắc -xin phòng, chống dịch Covid-19 

và Hội thánh Phúc âm Toàn vẹn Việt Nam ủng hộ hai quỹ là 860.000.000đ99. 

Các hội Thánh tham gia ủng hội nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Các hội thánh, tổ chức Tin Lành ở Việt Nam: Theo thống kê ban đầu, tính 

tới ngày 16/8/2021, tổng số hàng hóa, trang thiết bị y tế, vật phẩm mà các Hội 

thánh, tổ chức Tin Lành ở Việt Nam đã quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-

19 khoảng gần 4.000.000.000đ. trong đó, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền 

Nam): ủng hộ 10 máy thở và 50 máy cung cấp oxy (tổng giá trị 1.300.000.000đ); 

Chi hội Tin Lành Sài Gòn, quyền góp ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho đồng 

bào gặp khó khăn là 50.000.000đ. Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã 

 
97Kêu gọi ủng hộ cho phòng chống dịch Covid-19. Bài đăng trên  http://tinlanhmienbac.org/thu-keu-goi-ung-ho-

cho-phong-chong-dich-covid-19/  truy cập ngày 30/9/2021. 
98 Tổng hợp lại từ: Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng,  

chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
99 Tổng hợp lại từ: Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng,  

chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 

http://tinlanhmienbac.org/thu-keu-goi-ung-ho-cho-phong-chong-dich-covid-19/
http://tinlanhmienbac.org/thu-keu-goi-ung-ho-cho-phong-chong-dich-covid-19/
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ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng giá trị 131.500.000đ. Còn lại là các hội 

Thánh khác100. 

Đồng hành cùng với hai hội Thánh Tin Lành nói trên còn có một số giáo 

hội Tin Lành cũng chung tay trong việc hỗ trợ phòng, chống đại dịch Covid-19 

như: Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, đã ban hành văn bản gửi các nhà thờ, 

chức sắc, tín hữu trong Giáo hội về việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 với những nội dung thiết thực, cụ thể để thể hiện sự gắn bó, đồng hành cùng 

hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng chống dịch bệnh như: Dừng các 

cuộc lễ tập trung đông người; tổ chức thánh lễ trực tuyến và online... đã ủng hộ 

hơn 1000 phần quà cho người nghèo, người lang thang thang, cơ nhỡ tại các tỉnh, 

thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi, 

Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Lắk, Gia Lai, Kom Tum, Lâm Đồng, Cần Thơ với 

tổng giá trị lên tới 222 triệu đồng. Giáo hội Các Thánh hữu ngày sau của chúa 

Giêsu Ky Tô cũng có văn bản hướng dẫn các cơ sở sinh hoạt tôn giáo tạm dừng 

tất cả cả hoạt động trong các toà nhà, trừ ngày Chủ nhật và chủ động theo dõi 

tuân theo chỉ dẫn của Thành phố và Ban Chỉ đạo Chống dịch Covid-19; chủ động 

chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế và nước rửa tay (xà phòng, nước rửa tay tiệt 

trùng) tại tất cả các địa điểm có hội họp kể từ ngày 02-02-2020. Tổng giá trị hàng 

hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế mà Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của 

Chúa Giê Su Ky Tô quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 tính tới tháng 

8/2021 khoảng 3.827.000.000đ101. 

2.1.2.4. Đạo Cao Đài 

Cùng với các tôn giáo chung tay phòng, chống dịch Covid-19 theo lời kêu 

gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ 

tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống 

dịch", các Hội thánh đạo Cao Đài đã có những chủ trương, đường hướng chỉ đạo 

tới toàn thể các chức sắc, chức việc, tín đồ trong toàn đạo từ trung ương xuống cơ 

sở. Tính tới ngày 30/3/2020, tất cả 11 Hội thánh, tổ chức đạo Cao Đài ở Việt 

Nam đã có văn bản triển khai việc tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 

xuống các cơ sở Đạo và chức sắc, chức việc, tín đồ. Ví dụ: Hội thánh Cao Đài 

Tây Ninh có Thông tri số 01/95 – HT.TT, ngày 05/02/2020 V/v tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus Corona gây ra. Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo có văn bản ngày 

02/02/2020, gửi Ban Đại diện Hội thánh tỉnh, thành phố, các họ đạo V/v tăng 

 
100 Tổng hợp lại từ: Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia 

phòng,  chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
101 Theo Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia chống đại dịch 

Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
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cường phòng, chống lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; có Đạo thư riêng 

về việc tạm đình (dừng) khánh thành 02 thánh thất Cao Đài ở Tp. Hồ Chí Minh 

và tỉnh Tây Ninh cho đến khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona ổn 

định. Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên có Thông báo số 55/TB-BTT, ngày 

03/02/2020, gửi Ban Đại diện các tỉnh, thành phố, Ban Cai quản, Ban Trị sự cùng 

toàn đạo V/v phòng, tránh bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 

(nCoV) gây ra... Theo thống kê của MTTQVN cho biết tổng giá trị hàng hóa, nhu 

yếu phẩm, trang thiết bị y tế một số hội thánh Cao Đài quyên góp ủng hộ phòng, 

chống Covid-19 tính tới thời điểm hiện tại (8/2021) khoảng: 2.000.000.000đ (Hai 

tỷ đồng), trong đó: Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên ủng hộ hàng hóa, thực phẩm, 

nhu yếu phẩm tổng trị giá là 744.935.000đ; ủng hộ khẩu trang (15.000.000đ); 

xem mạch, bốc thuốc, áo quan… (285.000.000đ). Hội thánh Cao Đài Tây Ninh 

ủng hộ thực phẩm, nhu yếu phẩm các chốt kiểm dịch là 180.000.000đ. Hội thánh 

Cao Đài Ban Chỉnh đạo ủng hộ 50 tấn gạo, 50 tấn rau củ, hàng nghìn thùng mì, 

2.500 bánh dừa... 102. 

Các Hội thánh đạo Cao Đài tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống 

Covid-19 và Quỹ Vắc -xin phòng, chống Covid-19 là 1,2 tỷ đồng103. 

Cụ thể các hoạt động của một số Hội thánh Cao Đài trong mùa dịch như sau: 

Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo đã tích cực vận động, quyên góp ủng hộ 

kinh phí mua vắc-xin và tiến hành nhiều hoạt động trợ giúp đồng bào đang gặp 

khó khăn. Hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm đã được trao tận tay các gia đình 

nghèo giúp nhiều gia đình giảm bớt khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội. Ngoài 

vận động tiền, tùy tình hình thực tế tại các địa phương, các Ban đại diện ở các 

tỉnh tổ chức các hoạt động hành thiện như: bếp ăn từ thiện cho người nghèo, bệnh 

viện; quyên góp gạo, rau, củ, quả cho các khu phong tỏa, cách ly... Đợt dịch vừa 

qua, Hội thánh đã ủng hộ hơn 560 triệu đồng ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19 

và hơn 2 tỷ đồng vật phẩm tặng hộ dân nghèo tại các tỉnh, thành. Trong cuộc vận 

động này nhiều cá nhân của hội thánh đã nổi lên như những mạnh thường quân, 

tiêu biểu và điển hình là bà Trần Ngọc Âu (tín đồ của Hội thánh) với việc vận 

động cứu trợ cũng như giải cứu nông sản cho bà con. Toàn bộ hơn 7 tấn rau, củ, 

quả các loại, với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng, do bà Trần Ngọc Âu trợ giúp 

không chỉ giải thoát nông sản ứ đọng cho bà con nông dân mà còn hết sức quý 

giá với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trong thành 

 
102 Theo Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng, chống đại 

dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
103 Hương Điệp (2021), Các tôn giáo chung tay cùng Đảng, nhà nước, MTTQVN trong phòng chống và đẩy lùi đại 

dịch. Đăng tải trên http://mattran.org.vn/hoat-dong/cac-ton-giao-chung-tay-cung-dang-nha-nuoc-MTTQVN-viet-

nam-trong-phong-chong-va-day-lui-dai-dich-39413.html ngày 20/8/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 

http://mattran.org.vn/hoat-dong/cac-ton-giao-chung-tay-cung-dang-nha-nuoc-mttq-viet-nam-trong-phong-chong-va-day-lui-dai-dich-39413.html%20ngày%2020/8/2021
http://mattran.org.vn/hoat-dong/cac-ton-giao-chung-tay-cung-dang-nha-nuoc-mttq-viet-nam-trong-phong-chong-va-day-lui-dai-dich-39413.html%20ngày%2020/8/2021
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phố những ngày giãn cách xã hội104. Hành động kịp thời và thiết thực đó đã giúp 

người dân phần nào giảm bớt khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng 

chống dịch Covid-19. 

Tại Họ đạo An Thủy (huyện Ba Tri) các tín đồ Cao Đài cũng thường xuyên 

nấu cơm từ thiện phát tại bệnh viện và địa phương đang gặp khó khăn. Chỉ tính 

riêng trong mùa dịch năm 2021 họ đạo An Thủy đã hỗ trợ số tiền lên tới 20 triệu 

cho các cơ quan, các tổ chức từ thiện để phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, 

tín đồ trong Họ đạo còn nấu cơm từ thiện cho các chốt và khu cách ly mỗi ngày 

khoảng 500 phần; ủng hộ thực phẩm, rau củ, mì gói cho người dân tại các địa 

phương; các bệnh viện, khu cách ly với tổng số tiền khoảng 143 triệu đồng. Theo 

thống kê của Hội thánh cho biết Ban Thường trực Hội thánh đã vận động được 75 

tấn gạo và 50 tấn rau, củ, quả cùng hàng ngàn thùng mì gói để giúp cho những hộ 

dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại tỉnh và các địa phương lân cận, 

nhất là Tp. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai...105. Đươc biết hoạt động này vẫn 

còn tiếp tục trong thời gian tới. Hội thánh sẽ còn tiếp tục kêu gọi tín đồ tiếp tục 

hành thiện theo nhu cầu của xã hội để giúp đỡ người dân gặp khó khăn. 

Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ 

những khó khăn vất vả và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ 

tại 34 điểm chốt thuộc 3 đồn Biên phòng của Bộ đội biên phòng Tây Ninh. Hội 

thánh Cao Đài Tiên Thiên thành lập tổ nấu nước chanh để chuyển đến khu cách 

ly, các chốt kiểm dịch và các bệnh viện dã chiến. Mỗi ngày nấu 500 lít nước 

chanh đậm đặc để pha được 1000 lít nước uống phục vụ cho các chiến sỹ, bệnh 

nhân trong một số khu cách ly, bệnh viện dã chiến106.  

2.1.2.5. Phật giáo Hòa Hảo 

Trên tinh thần “Học Phật, tu thân, và chủ trương đường hướng hành đạo “Vì 

đạo pháp, vì dân tộc”, đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Thủ tướng Chính phủ, chính quyền, Mặt trận các cấp về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hào Hảo có nhiều công văn, thông 

báo về việc thực hiện, chấp hành đúng các quy định phòng, chống dịch Covid-19, 

ví dụ: Công văn số 212/2020/CV/BTSTU, ngày 04/02/2020, V/v phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona (nCoV) gửi Ban Đại  diện Phật 

 
104Thành Châu (2021), “Hội thánh cao đài ban chỉnh đạo tích cực ủng hộ phòng chống dịch covid - 19”. Đăng 

trênhttp://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-dao-tich-cuc-ung-ho-phong-dich-covid19-

40253.html , 28/9/2021, truy cập ngày 26/10/2021. 
105Thành Châu (2021), “Hội thánh cao đài ban chỉnh đạo tích cực ủng hộ phòng chống dịch covid - 19”. Đăng trên 

http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-dao-tich-cuc-ung-ho-phong-dich-covid19-

40253.html , ngày 28/9/2021, truy cập ngày 26/10/2021. 
106Hương Diệp (2021), Các tôn giáo chung tay cùng Đảng, nhà nước, MTTQVN trong phòng chống và đẩy lùi đại 

dịch. Đăng tải trên http://mattran.org.vn/hoat-dong/cac-ton-giao-chung-tay-cung-dang-nha-nuoc-MTTQVN-viet-

nam-trong-phong-chong-va-day-lui-dai-dich-39413.html ngày 20/8/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 

http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-dao-tich-cuc-ung-ho-phong-dich-covid19-40253.html
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-dao-tich-cuc-ung-ho-phong-dich-covid19-40253.html
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-dao-tich-cuc-ung-ho-phong-dich-covid19-40253.html
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-dao-tich-cuc-ung-ho-phong-dich-covid19-40253.html
http://mattran.org.vn/hoat-dong/cac-ton-giao-chung-tay-cung-dang-nha-nuoc-mttq-viet-nam-trong-phong-chong-va-day-lui-dai-dich-39413.html%20ngày%2020/8/2021
http://mattran.org.vn/hoat-dong/cac-ton-giao-chung-tay-cung-dang-nha-nuoc-mttq-viet-nam-trong-phong-chong-va-day-lui-dai-dich-39413.html%20ngày%2020/8/2021
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giáo Hòa Hảo các tỉnh, thành phố; Ban Trị sự Phật giáo Hào Hảo xã, phường, thị 

trấn trong toàn đạo và đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo.....  

Theo thống kê của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo về hoạt động đạo sự năm đạo 

thứ 80 (từ lễ 18-5 Kỷ Hợi (2019) đến 2020), trong đó công tác xã hội - từ thiện đã 

đạt hơn 507 tỷ đồng, với nhiều công trình được chính quyền, mặt trận, đoàn thể 

và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, chung tay góp sức cùng cả nước 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giáo hội và tín đồ đã góp tiền mặt và hiện vật 

ủng hộ trên 8,6 tỷ đồng, riêng Ban Đại diện PGHH tỉnh An Giang vận động được 

hơn 2,9 tỷ đồng. Từ hoạt động hiến máu tình nguyện bổ xung nguồn máu chữa 

bệnh đang khan hiếm theo lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho đến 

việc lập tổ may khẩu trang và phát miễn phí trong cộng đồng, đóng góp tài lực 

cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương; tham gia tiếp sức 

cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch107. 

Ủng hộ Quỹ Phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vắc - xin Phòng, chống Covid-

19: Tính đến ngày 16/8/2021 tổng số tiền Phật giáo Hòa Hảo ủng hộ Ủng hộ Quỹ 

phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vắc xin Quốc gia là: 34.405.150.000 (Ba mươi 

bốn tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó: Ủng hộ 

Quỹ phòng, chống Covid-19: 32.536.150.000đ (Ba mươi hai tỉ năm trăm ba sáu 

triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Ủng hộ Quỹ Vắc xin Quốc gia: 

1.869.000.000đ (Một tỉ tám trăm sáu chín triệu đồng chẵn) 108. 

Ủng hộ các nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 Phật giáo Hòa Hảo: Tổng giá hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết 

bị y tế Phật giáo Hòa Hảo quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 tính tới thời 

điểm hiện tại lên tới: 8.572.250.000đ, trong đó: Ủng hộ các hàng hóa thực phẩm, 

nhu yếu phẩm tiếp sức thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương với tổng giá trị: 

8.189.000.000đ. Ủng hộ các hàng hóa thực phẩm, nhu yếu phẩm các chốt kiểm 

dịch và đồn Biên phòng với tổng giá trị: 383.250.000đ109. 

Trải qua nhiều đợt dịch bùng phát tại các điểm khác nhau càng làm cho sự 

khó khăn trong công tác phòng, chống dịch nhân lên gấp bội. Thấu hiểu được 

những điều đó, giáo hội ra thông bạch kêu gọi đồng đạo chọn công việc vừa sức 

đăng ký với chính quyền, góp phần cùng địa phương khắc phục khó khăn trong 

phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh Covid-19. 

 
107Mỹ Hạnh (2020), “Nét đẹp trong công tác xã hội - từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo”, đăng trên 

https://baoangiang.com.vn/net-dep-trong-cong-tac-xa-hoi-tu-thien-cua-tin-do-phat-giao-hoa-hao-a277685.html , ngày 

08/07/2020, truy cập ngày 23/9/2021. 
108 Theo Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng, chống đại 

dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
109 Theo Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng, chống đại 

dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 

https://baoangiang.com.vn/net-dep-trong-cong-tac-xa-hoi-tu-thien-cua-tin-do-phat-giao-hoa-hao-a277685.html
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2.1.2.6. Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 

Phát huy truyền thống tốt đẹp gắn bó đồng hành cùng dân tộc và tinh thần 

trách nhiệm cao với đất nước, nhân dân, trong thời gian qua TĐCSPHVN đã có 

những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-

19. Tính đến ngày 18/8/2021, giáo hội đã đóng góp 752.560.000 đồng cho Quỹ 

mua vaccine của Chính phủ; hỗ trợ tiền hoặc vật phẩm các loại cho người nghèo 

với tổng kinh phí 2.705.516.500 đồng. Ngoài ra, có những thực phẩm do các đơn 

vị thuộc Giáo hội hỗ trợ người dân không qui thành tiền; gồm có 75,1 tấn gạo, 

1050 thùng mì gói, 62 tấn rau củ quả các loại.  Bên cạnh đó, các Phòng thuốc 

Nam Phước thiện được sử dụng làm nơi tiêm vaccine, chăm sóc và chữa trị cho 

bệnh nhân F0. Nhiều hội quán các tỉnh thành cùng chức sắc, tín đồ đã tích cực 

tham gia hoạt động từ thiện trong mùa dịch. Tiêu biểu như Hưng Quang Tự (tỉnh 

hội Bến Tre); chi hội Hưng Hiệp Tự (Cầu Trắng, Hậu Giang); nhóm 6 người gồm 

thân quyến và bạn hữu của anh Huỳnh Anh Tuấn (Trưởng ban công quả Tổ đình 

Hưng Minh Tự) đã hoạt động liên tục suốt từ đầu dịch đến nay, vận chuyển từ 

nguồn tài trợ, trao tặng lương thực, thực phẩm các loại cho người nghèo và cho 

các vùng phong tỏa.  

Trong nhiều tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tình hình 

dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng nhất cả nước. Do vậy từ 24/8 đến 

6/9/2021, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tập trung hỗ trợ cho thành phố 

75.914 thang thuốc xông (với số tiền tạm quy đổi là 750.914.000 đồng); về lương 

thực thực phẩm thì có 13,9 tấn gạo cùng 5670 tấn muối, 17.900 quả trứng, 250 

quả dừa và 75,33 tấn rau củ quả (với tổng số tiền là 1.380.050.000 đồng) 110. 

Theo báo cáo của MTTQVN, sự ủng hộ và đóng góp của TĐCSPHVN 

trong đợt dịch tính đến 8/2021 cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và quỹ Vắc-

xin quốc gia111 như sau: 

Tổng số tiền Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam quyên góp ủng hộ Quỹ 

phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vắc xin Quốc giá tính tới thời điểm hiện tại là: 

1.248.560.000đ (Một tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi nghìn 

đồng), trong đó ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 là: 500.000.000đ; ủng hộ 

Quỹ Vắc xin Quốc gia: 748.560. Tổng số tiền ủng hộ nhu yếu phẩm, thực phẩm, 

áo quan... với tổng số là: 1.182.456.000đ (Một tỷ một trăm tám mươi hai triệu 

bốn trăm năm sáu nghìn đồng). 

 
110 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2021), Báo cáo công tác Phật sự mùa dịch năm 2021, thành phố Hồ Chí 

Minh. 
111 Theo Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn giáo tham gia phòng, chống đại 

dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ. 
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2.1.3. Một số mô hình hoạt động điển hình  

2.1.3.1. Mô hình trong cứu trợ khẩn cấp thiên tai, bão lũ 

Phật giáo 

Hội Từ thiện Đạo Phật Ngày Nay là tiền thân của Quỹ Đạo Phật Ngày 

Nay  được ra đời từ năm 2000, trải qua 13 năm liên tục hoạt động và phát triển, 

đến ngày 06/05/2013, Hội đã đổi tên thành Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và chính 

thức ra mắt tại chùa Giác Ngộ với một sứ mệnh to lớn hơn, những giá trị mà Quỹ 

mang lại không chỉ là những động từ thiện vì cộng đồng theo tinh thần Phật 

giáo mà còn là những hoạt động hoằng dương Phật pháp, đào tạo nhân tài, góp 

phần phát triển toàn diện các mặt xã hội, văn hóa và giáo dục112. Với những ý 

nghĩa ra đời và mục tiêu trên, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay mong muốn mang thông 

điệp Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Phật đến với cuộc đời mong chia sẻ những khổ 

đau, mất mát của những người kém may mắn trong xã hội. 

Hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ đồng bào lũ lụt theo thông bạch số 228/TB-

HĐTS của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chương trình Cứu trợ lũ 

lụt “Thương về miền Trung” và ‘Miền trung - triệu con tim hướng về” do Quỹ 

Đạo Phật Ngày Nay - Chùa Giác Ngộ vận động đã nhận được nhiều sự quan tâm, 

đóng góp từ các quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm sức người, sức của, 

giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tổng số tiền Quỹ Đạo 

Phật Ngày Nay - Chùa Giác Ngộ quyên góp được hơn 5,2 tỷ cứu trợ cho hơn 

5000 hộ gia đình113. Ngoài ra, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thực hiện hơn 

130 chương trình liên quan đến các sứ mệnh của Quỹ như hoạt động từ thiện, cứu 

trợ thiên tai, xây dựng cơ sở vật chất như cầu, đường, v.v… 

Công giáo 

Công giáo cũng có những mô hình hoạt động để gây quỹ cho hoạt động 

cứu trợ khẩn cấp, chung tay cùng nhà nước hỗ trợ cho đồng bào ở các vùng bị 

ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, nhất là các chương trình khắc phục sau bão lũ cho 

các vùng bị ảnh hưởng. Năm 2020, Chương trình “Gánh nhau trong đời” do Hội 

đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã tạo nên kỳ tích cho những mảnh đời cần 

được tương trợ và những đơn vị giáo xứ có nước sạch, nước sinh hoạt để sử dụng. 

Chương trình “Gánh nhau trong đời” thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá 

lành đùm lá rách của truyền thống dân tộc Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết dân 

tộc - tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là lần đầu tiên, Hội đồng 

Giám mục Việt Nam tổ chức sự kiện này. Chương trình “Gánh nhau trong đời” là 

 
112 https://quydaophatngaynay.org/quy-dao-phat-ngay-nay/  
113 https://quydaophatngaynay.org/thu-van-dong-chuong-trinh-cuu-tro-lu-lut-thuong-ve-mien-trung-c262/  truy cập 

ngày 02/12/2021. 

https://quydaophatngaynay.org/quy-dao-phat-ngay-nay/
https://quydaophatngaynay.org/thu-van-dong-chuong-trinh-cuu-tro-lu-lut-thuong-ve-mien-trung-c262/
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sự chân tình đầy thiện chí cống hiến của anh chị em nghệ sĩ và cộng tác viên 

truyền thông, biên tập, dàn dựng, thiết kế, tài chánh, hậu cần, phục vụ, v,v...114.  

 Với sự sẻ chia từ Chương trình “Gánh nhau trong đời” do HĐGMVN 

thực hiện sau các đợt mưa bão, lũ lụt ở miền Trung (tháng 9 năm 2020), nhiều địa 

phương bị ảnh hưởng từ bão lũ được nhận sự hỗ trợ từ chương trình, trong đó có 

Caritas Vinh đã nhận được gói tương trợ từ HĐGMVN cùng với sự chung tay của 

tổ chức các giáo xứ đóng góp thêm và sự tương thân, tương ái từ phía giáo dân, 

đã cùng nhau khởi công xây dựng nhà ở, tái thiết cuộc sống cho những hoàn cảnh 

nghèo, khó khăn gặp nạn sau mưa lũ, cụ thể: hỗ trợ xây mới 26 căn nhà (19 căn 

đã hoàn thành, 7 căn nhà còn đang thi công), lợp mái 3 căn nhà; lắp 3 máy nước 

sạch cho giáo xứ Cẩm Sơn, Mô Vĩnh, giáo họ Yên Hòa (thuộc giáo xứ Yên Lý); 

trao 7 con bò, trâu nuôi, cho những hoàn cảnh đặc biệt; khoan giếng, lắp máy 

bơm nước; trao con giống, cây giống cho những gia đình thiệt hại nặng do bão lũ 

và sau mưa bão lũ gây ra115.  

Để có những kế sách lâu dài cho bà con nơi vùng lũ, năm 2021, với sự hỗ 

trợ của Caritas Việt Nam cho dự án tái thiết hậu lũ của Tòa giám mục Hà Tĩnh 

cùng với đóng góp của các cá nhân, tổ chức khắp nơi, nhất là sự ủng hộ của các 

cấp chính quyền, Caritas Hà Tĩnh đã khởi công xây dựng nhà vượt lũ cho bà con 

ở giáo họ Tiên Nghĩa, Liên Hòa, Hà Tĩnh với mong muốn đem lại cuộc sống bình 

yên khi mùa lũ về cho bà con. 

2.1.3.2. Mô hình trong phòng, chống đại dịch Covid-19 

Hai năm trở lại đây, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, các tôn giáo cũng 

đã có những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tôn giáo trong phòng, 

chống Covid-19 cùng với Nhà nước vượt qua những ngày thàng khó khăn. Mỗi 

tôn giáo lại lấy những điểm mạnh của mình để có được những mô hình trong 

phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: 

 Với Phật giáo116 

 Phong trào “Cởi áo cà sa khoác áo boluse tham gia tuyến đầu phòng, 

chống dịch” do giáo hội hưởng ứng, phát động đã thu hút được rất nhiều tăng, ni, 

Phật tử xung phong vào miền Nam lên tuyến đầu chống dịch. Theo báo cáo của 

GHPGVN, hiện cả nước đã có gần 1.000 tăng ni, cư sĩ, phật tử tham gia tuyến 

 
114Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam: Chương trình “gánh nhau trong đời”. Bài viết đăng trên  

https://tgpsaigon.net/bai-viet/van-phong-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-chuong-trinh-ganh-nhau-trong-doi-61665  

ngày 17/11/2020, truy cập ngày 30/9/2021. 
115 Minh Nhật, (2021). Caritas Vinh: trao gửi yêu thương từ Chương trình “Gánh nhau trong đời”    

https://caritasvietnam.org/caritas-vinh-trao-gui-yeu-thuong-tu-chuong-trinh-%E2%80%9Cganh-nhau-trong-

doi%E2%80%9D/ , ngày 22/3/2021; truy cập ngày 28/9/2021. 
116 Phần này, chúng tôi tham khảo từ Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn 

giáo tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ.  

https://tgpsaigon.net/bai-viet/van-phong-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-chuong-trinh-ganh-nhau-trong-doi-61665
https://caritasvietnam.org/caritas-vinh-trao-gui-yeu-thuong-tu-chuong-trinh-%E2%80%9Cganh-nhau-trong-doi%E2%80%9D/
https://caritasvietnam.org/caritas-vinh-trao-gui-yeu-thuong-tu-chuong-trinh-%E2%80%9Cganh-nhau-trong-doi%E2%80%9D/
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đầu phòng dịch, tiêu biểu như: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có hàng 

trăm tăng ni sinh đã làm đơn đăng ký vào Nam lên tuyến đầu phục vụ chống dịch. 

Ngày 16/8/2021, Giáo hội Phật giáo tỉnh Nam Định đã tổ chức Lễ xuất quân cho 

63 vị tôn đức tăng, ni cùng các tăng, ni sinh khóa VII trường Trung cấp Phật học 

tỉnh Nam Định lên đường tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch tại Long An. 

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh đã 2 lần tổ chức Lễ xuất 

quân cho các vị tăng ni, phật tử cùng chức sắc, tu sĩ của Công giáo và đạo Tin 

Lành đăng ký là tình nguyện viên xung phong lên tuyến đầu chống dịch tại Bệnh 

viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19 (214 người), Bệnh viện Dã chiến Thu Dung, 

điều trị Covid-19 số 10 (45 người), Bệnh viện Dã chiến Thu Dung, điều trị 

Covid-19 số 12 (40 người) và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. 

Phong trào “Bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch” do GHPGVN sáng 

kiến nấu những bữa cơm mang tới phục vụ các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly 

phòng, chống dịch Covid-19. Theo thông kê chưa đầy đủ, bình quân mỗi ngày có 

hàng chục nghìn xuất cơm do Ban Trị sự hoặc các chùa công đức tới các bệnh 

viện dã chiến, khu cách ly tại Tp. Hồ Chí Minh (chùa Vĩnh Nghiêm mỗi ngày 

phục vụ từ 10.000 đến 20.000 suất; chùa Tường Nguyên mỗi ngày chăm sóc hơn 

20.000 suất ăn phục vụ các bệnh viện dã chiến,…). Nhận thấy giá trị, hiệu quả 

của hoạt động này, ngày 01/8/2021, Hội đồng Trị sự GHPGVN có công văn số 

192/HĐTS-VP1 gửi tới Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; tăng, ni, phật 

tử các chùa, cơ sở tự viện đề nghị tích cực hơn nữa thực hiện và lan tỏa phong 

trào bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch. Theo đó, nhiều GHPGVN tỉnh, 

thành trong cả nước đã hưởng ứng và thực hiện mô hình này rất hiệu quả và đã 

lan tỏa ra khắp cả nước. 

Với Công giáo 

Phát huy tinh thần yêu thương, bác ái, các Tòa Giám mục kêu gọi các linh 

mục, tu sĩ và tín đồ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với việc tham gia lên 

tuyến đầu chống dịch. Cùng với đó là nhiều mô hình hỗ trợ người dân trong mùa 

dịch, cụ thể: 

Mô hình “Siêu thị mini 0 đồng” nhằm đem lại những hiệu quả thiết thực, ý 

nghĩa tức thì đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, giúp bớt những khó 

khăn cho người dân trong mùa dịch. Được biết, mô hình Siêu thị mini 0đ là chuỗi 

hoạt động xã hội nằm trong chương trình “Vòng tay Việt”, do các đơn vị Sở 

Công Thương TPHCM; Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao; Công 

ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ); Thành đoàn TPHCM phối hợp tổ chức. 

Thời gian qua, Ban Tổ chức Siêu thị 0đ đã thực hiện 20.000 phần quà, tổng trị giá 
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8 tỷ đồng do Giáo hội Công giáo đóng góp từ quỹ cứu trợ của Văn phòng Hội 

đồng Giám mục Việt Nam, giúp đỡ bà con đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh117. 

 Mô hình “Hạt gạo tình thương” do Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội triển 

khai với sự cộng tác đắc lực của các linh mục và hội viên Caritas tại các giáo xứ. 

Mô hình này đã quyên góp được 815 xuất gạo (mỗi xuất 5kg) nhanh chóng 

chuyển đến các gia đình khó khăn không phân biệt lương giáo trên địa bàn các 

giáo xứ trong Thành phố Hà Nội118. 

 Với đạo Cao Đài119 

 Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên thành lập “tổ nấu nước chanh” để chuyển 

đến khu cách ly, các chốt kiểm dịch và các bệnh viện dã chiến. Bình quân mỗi 

ngày nấu 500 lít nước chanh đậm đặc để pha được 1000 lít nước uống phục vụ 

cho các chiến sỹ, bệnh nhân trong một số khu cách ly, bệnh viện dã chiến. 

Với Phật giáo Hòa Hảo 

Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức mô hình “Tổ nấu cơm từ thiện” nhằm hỗ trợ 

các khu cách ly và chốt kiểm dịch. Bình quân mỗi ngày nấu 300 suất ăn cho một 

huyện đưa đến các huyện, các tỉnh, thành có dịch như ở An Giang: 06 huyện, 

Đồng Tháp: 3 huyện và Cần Thơ: 3 huyện. Tại các chùa, tổ nấu cơm từ thiện duy 

trì đội nấu cơm phục vụ đồng bào, đồng đạo tại khu cách ly, bệnh viện, bệnh viện 

dã chiến không quản ngày, đêm. Theo bà Phan Kim Thoa, Trưởng Ban Đại diện 

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày tổ nấu 

cơm từ thiện tiếp nhận khoảng 15 tấn thực phẩm (gạo, muối, rau, củ quả,...) được 

Ban Trị sự, các mạnh thường quân từ các tỉnh, thành phố ủng hộ để phân phát cho 

các khu cách ly và bệnh viện. Hàng ngày, tại các Chi hội từ thiện có từ 8-10 

người phát tâm, tự nguyện nấu hàng ngàn xuất năm miễn phí cứu giúp đồng bào 

bị ảnh hưởng do dịch bệnh120. 

Ngoài ra, mô hình xe cứu thương được phát huy hết khả năng trong đợt dịch 

nhằm hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 đến bệnh viện miễn phí và 

ngược. Hiện nay Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức được đội xe với hàng 

trăm xe vận chuyển nhằm giúp đỡ đồng bào Phật giáo Hòa Hảo cũng như người 

 
117Ngọc Lan (2021), Giáo hội Công giáo đồng hành cùng siêu thị mini 0 đồng. Đăng trên  

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/giao-hoi-cong-giao-dong-hanh-voi-sieu-thi-mini-0-dong_a13183 ngày 

6/8/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 
118 http://caritasvietnam.org/caritas-ha-noi-%E2%80%9Chat-gao-tinh-thuong%E2%80%9D-trong-nhung-ngay-

gian-cach-xa-hoi truy cập ngày 23/10/2021. 
119 Phần này, chúng tôi tham khảo từ Báo cáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình các tôn 

giáo tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, 2021. Tài liệu nội bộ.  
120 Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tích cực hỗ trợ chính quyền và cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, 

http://btgcp.gov.vn/tin-trong-nuoc/giao-hoi-phat-giao-hoa-hao-tich-cuc-ho-tro-chinh-quyen-va-cong-dong-phong-

chong-dich-covid-19-postX4x2Lxqk.html truy cập ngày 15/10/2021. 

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/giao-hoi-cong-giao-dong-hanh-voi-sieu-thi-mini-0-dong_a13183%20ngày%206/8/2021
http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/giao-hoi-cong-giao-dong-hanh-voi-sieu-thi-mini-0-dong_a13183%20ngày%206/8/2021
http://caritasvietnam.org/caritas-ha-noi-%E2%80%9Chat-gao-tinh-thuong%E2%80%9D-trong-nhung-ngay-gian-cach-xa-hoi
http://caritasvietnam.org/caritas-ha-noi-%E2%80%9Chat-gao-tinh-thuong%E2%80%9D-trong-nhung-ngay-gian-cach-xa-hoi
http://btgcp.gov.vn/tin-trong-nuoc/giao-hoi-phat-giao-hoa-hao-tich-cuc-ho-tro-chinh-quyen-va-cong-dong-phong-chong-dich-covid-19-postX4x2Lxqk.html
http://btgcp.gov.vn/tin-trong-nuoc/giao-hoi-phat-giao-hoa-hao-tich-cuc-ho-tro-chinh-quyen-va-cong-dong-phong-chong-dich-covid-19-postX4x2Lxqk.html
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dân trong vùng. Hiện nay, trong toàn đạo có 296 xe cứu thương được phân bố ở 

các tỉnh, thành, nhiều nhất là An Giang với 130 xe, Đồng Tháp có 81 xe, Cần 

Thơ có 37 xe, Kiên Giang có 16 xe, Vĩnh Long có 11 xe,… Mỗi Ban Trị sự cấp 

xã đều quản lý ít nhất 01 xe cứu thương, một số xã có từ 2-3 chiếc, hình thành 

nên các đội xe cứu thương liên xã từ 3- 4 chiếc, có từ 12-15 tài xe tình nguyện 

tham gia. Các đội, nhóm tài xế xe cứu thương luôn túc trực 24/24, sằn sàng đưa 

đón bệnh nhân, không kể giàu nghèo, tôn giáo hay không tôn giáo. Trung bình, 

mỗi đội xe thực hiện khoảng 450 chuyến xe chuyển bệnh/năm, khoảng 2/3 bệnh 

nhân trong số đó điều trị tại TP. Hồ Chí Minh121. 

Với Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam 

Một mô hình nổi bật trong công tác hỗ trợ cho người dân trong phòng chống 

dịch bệnh của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tỉnh Đồng Tháp với 11 chi hội 

đã tham gia tổ chức quyên góp các nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh. Trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

hết sức phức tạp, Hội trưởng Lê Văn Ngọt đã cùng các thành viên Ban Trị sự 

Tỉnh hội Đồng Tháp đã vận động quyên góp được 3800 khẩu trang, 40 lít nước 

sát khuẩn, thực phẩm gồm gạo, mì, nước tương, dầu ăn… với tổng số tiền trên 1,2 

tỷ đồng. Đồng thời các chi hội trong tỉnh Đồng Tháp triển khai tuyên truyền, vận 

động tín đồ và nhân dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang y tế khi ra đường, sát 

khuẩn, vệ sinh tay hàng ngày theo hướng dẫn của ngành y tế; chấp hành nghiêm 

việc tạm dừng các lễ hội của tôn giáo trong mùa dịch, thực hiện việc giãn cách xã 

hội, không tập trung đông người 122. 

2.2. Cứu trợ, hỗ trợ thường xuyên 

Trong hệ thống chính sách an sinh xã hội cho rằng: Trợ giúp xã hội thường 

xuyên là thực hiện chăm sóc những người không tự lo được cuộc sống tại các cơ 

sở trợ giúp xã hội hoặc tại cộng đồng. Thực hiện hỗ trợ tiền mặt cho đối tượngcó 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể là những người cai nghiện, chăm sóc người 

bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, người mắc 

bệnh hiểm nghèo, xóa đói giảm nghèo… Đây là việc làm thiện nguyện thường 

xuyên nên các tôn giáo đều tham gia nhiệt tình và chu đáo, qua đó khẳng định vai 

trò chức năng xã hội của các tôn giáo với xã hội hiện nay. Ngược lại với cứu trợ 

đột xuất, hoạt động cứu trợ thường xuyên là những hạng mục hoạt động được lên 

kế hoạch chi tiết, thực hiện dài hạn và có thể chia thành từng giai đoạn khác 

nhau. Trong nhiều năm qua, các tôn giáo ở Việt Nam thường xuyên hỗ trợ các đối 

 
121 Võ Duy Thanh, (2022). “Từ thiện xã hội của Phật giáo Hòa Hảo: một hình thái phát triển từ cơ sở tại vùng 

đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí Dân tộc học, số 1, tr 113-125. 
122 Trang Lê (2021), Vị lương y nhân ái hành thiện cứu người, http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-

tien-tien/vi-luong-y-nhan-ai-hanh-thien-cuu-nguoi, ngày đăng 10/05/2021, ngày truy cập 08/10/2021. 

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-tien-tien/vi-luong-y-nhan-ai-hanh-thien-cuu-nguoi
http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-tien-tien/vi-luong-y-nhan-ai-hanh-thien-cuu-nguoi
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tượng nghèo khó, các nhóm người yếu thế trong xã hội cần trợ giúp. Mỗi một tôn 

giáo có những mô hình khác nhau phù hợp với đường hướng, chủ trương hoạt 

động của tôn giáo mình với mong muốn hỗ trợ thường xuyên đạt kết quả tốt nhất. 

2.2.1 Giải quyết vấn nạn xã hội: cai nghiện, chăm sóc người bị nhiễm 

HIV/AIDS,  trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, người mắc bệnh hiểm 

nghèo, xóa đói giảm nghèo… 

2.2.1.1. Với Phật giáo 

Hoạt động từ thiện của Phật giáo là thể hiện lòng từ bi, cứu khổ, cức nạn 

nên, dù ở nơi đâu và thời gian nào, hoạt động từ thiện của Phật giáo được thực 

hiện liên tục, đều khắp, đúng lúc, kịp thời vì từ bi vốn là bản chất người con của 

Phật. Theo nội quy của Ban từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN thì Phân ban 

cứu trợ phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động, hướng dẫn các tổ chức Phật giáo 

ở các địa phương, hay các Tăng Ni, Phật tử cứu giúp những người yếu thế, khó 

khăn, nghèo khổ… Hoạt động từ thiện xã hội trong lĩnh vực cứu tế an sinh này 

luôn được GHPGVN các cấp quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, đều 

đặn. Đó là các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ những gia đình khó khăn, chăm sóc 

người già neo đơn, thăm hỏi thương bệnh binh, xóa đói, giảm nghèo, nhà tình 

nghĩa, bệnh nhân hiểm nghèo, v.v…  

Tính đến năm 2017, Phật giáo có 20 cơ sở nuôi dưỡng trên 1000 cụ già neo 

đơn không nơi nương tựa, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 5 cơ sở với trên 

500 cụ; Thừa Thiên-Huế có 3 cơ sở với gần 200 cụ; Trà Vinh có 2 cơ sở với hơn 

200 cụ, v.v... 123. Đến năm 2020, chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh có 5 cơ sở 

với trên 1000 cụ già được nuôi dưỡng, bảo trợ124. Với các cơ sở nuôi dưỡng trẻ 

em mồ côi có trên 1000 lớp học tình thương và 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo 

bán trú, nhà nuôi trẻ mô côi, khuyết tật nuôi dậy trên 20.000 trẻ em125. Xin giới 

thiệu một số hoạt động cụ thể: 

Hoạt động từ thiện cứu trợ trẻ mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, 

người mắc bệnh hiểm nghèo… 

Trước hết, cần phải kể đến trung tâm cô nhi viện Phật giáo đầu tiên của 

Phật giáo Việt Nam mang tên “Suối nguồn tình thương” được thành lập từ năm 

2007 do thầy Thích Phước Ngọc lập đề án, thành lập. Sau đó, mô hình nuôi 

dưỡng trẻ mồ côi được nhân rộng ra các tỉnh/thành như trường nuôi trẻ mô côi Bồ 

 
123 Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017), Văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 

2017-2022, Hà Nội, tr 43-44. 
124 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (2020), Báo cáo sơ kết công tác Phật sự giữa 

nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động Phật sự cuối nhiệm kỳ IX (2017-2022), HCM, tr 29. 
125 Lê Bá Trình, Trần Thị Kim Oanh, Trần Văn Anh (đồng chủ biên) (2017), Phát huy vai  trò của Phật giáo tham 

gia xã  hội hóa công tác xã hội, từ thiện, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội, tr. 90. 
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Đề (Bình Dương); Trung tâm TTXH Phật Quang (Kiên Giang); Mái ấm Sen 

Hồng nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng chất độc da cam (Quảng Trị).   

Hoạt động xây nhà dưỡng lão, chăm sóc người già neo đơn, không nơi 

nương tựa đầu tiên cần kể đến một ngôi chùa ở Huế (năm 1988 sư cô Thích Diệu 

Thành thành lập nhà dưỡng lão và chùa Đức Sơn). Mô hình này sau đó nhanh 

chóng được Phật giáo mở rộng ra khắp các tỉnh thành, cho đến nay GHPGVN đã 

xây dựng được 20 cơ sở nhà dưỡng lão, nuôi dưỡng trên 1000 cụ già. Tập trung ở 

thành phố Hồ Chí Minh có nhà dưỡng lão tại các chùa Pháp Quang, Lâm Quang 

(quận 8), Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp), Diệu Pháp (quận Bình Thạnh), Hoằng 

Pháp (huyện Hóc Môn)… nuôi dưỡng trên 500 cụ; tỉnh Thừa Thiên Huế có nhà 

dưỡng lão Tịnh Đức, Diệu Viên…126. Ngoài việc chăm lo chu đáo đến đời sống 

vật chất, tinh thần hằng ngày cho các cụ, tại các trung tâm còn lo cả hậu sự cho 

các cụ cũng rất chu đáo, điều này thể hiện tinh thần đùm bọc, yêu thương, tình 

thân giữa con người với con người trong xã hội. 

Phật giáo Việt Nam đã tham gia vào hoạt động “xoá đói giảm nghèo”cho 

người dân đặc biệt là những tín đồ, những người yếu thế trong xã hội. Phật giáo 

luôn dành những ưu tiên đặc biệt cho những đối tượng yếu thế, nhất là những 

người nghèo, người già neo đơn, người có công với cách mạng… Tinh thần nhập 

thế “ích đạo, lợi đời” của Phật giáo phần nào giúp những người nghèo khổ vươn 

lên trong cuộc sống. Theo thống kê chưa đầy đủ, Ban Từ thiện xã hội của 

GHPGVN đã quyên góp được 28 tỷ đồng dành cho 5 tỉnh (Thanh Hoá, Nghệ An, 

Quảng Nam, Sơn La, Sóc Trăng), nghèo nhất cả nước từ tháng 12/2017 đến tháng 

6/2019127. Các chương trình xoá đói giảm nghèo do GHPGVN tổ chức tính đến 

năm 2018 trên địa bàn cư trú, cả thành thị và nông thôn, bao gồm nhiều vốn hỗ 

trợ cho hộ gia đình, trẻ em đi học, điều trị bệnh tật rất hiệu quả. 

Mở lớp, trung tâm dạy nghề cho những người lang thang cơ nhỡ, người có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em gia đình lao động nghèo, người có công với 

cách mạng, gia đình thương bệnh binh… nhằm góp phần tạo công ăn việc làm cải 

thiện cuộc sống cho họ, giáo hội đã tổ chức nhiều trường dạy nghèo ở nhiều địa 

phương cả nước đào tạo các chuyên ngành: may, điện dân dụng, tin học, sửa chữa 

xe… miễn phí. Hàng năm đào tạo hàng nghìn học viên ra trường giới thiệu việc 

làm, ổn định cuộc sống. GHPGVN còn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn 

đáp nghĩa và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Suốt mấy chục năm 

 
126 Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2017), Văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 

2017-2022, Hà Nội, tr 43-44. 
127 Đỗ Quang Hưng (2021), Phật giáo Việt Nam với công tác đảm bảo an sinh xã hội trong sự phát triển bền vững 

và hội nhập quốc tế của đất nước, http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/phat-giao-viet-nam-voi-cong-tac-dam-bao-

an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-nuoc-38522.html, ngày đăng 

24/02/2021, ngày truy cập 11/10/2021. 

http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/phat-giao-viet-nam-voi-cong-tac-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-nuoc-38522.html
http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/phat-giao-viet-nam-voi-cong-tac-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-su-phat-trien-ben-vung-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-dat-nuoc-38522.html


88 

qua, GHPGVN đã quyên góp và phụng dưỡng suốt đời hàng nghìn Bà mẹ Việt 

Nam Anh hùng, xây hàng nghìn ngôi nhà tình nghĩa, tình thương; hàng nghìn tỷ 

đồng được quyên góp để chia sẻ và làm dịu bớt mất mát của những gia đình có 

người thân là thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Tư vấn, giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS: Phòng chống HIV/AIDS là 

một vấn đề còn nhiều khó khăn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trước tình hình 

đó, giới Phật giáo Việt Nam đã tích cực và chủ động tham gia cùng các tổ chức 

xã hội và các tổ chức tôn giáo khác để “cùng nhau góp tay ngăn chặn và phòng 

ngừa đại dịch HIV/AIDS”. Một số Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành đã thành lập 

các văn phòng tư vấn sức khỏe, các cơ sở chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, tổ 

chức nhiều khóa tập huấn cho Tăng Ni, Phật tử học tập phòng chống HIV/AIDS 

như: Thành phố Hồ Chí Minh với chùa Kỳ Quang, chùa Diệu Giác; Thành phố 

Hà Nội với chùa Pháp Vân, chùa Hiển Quang, chùa Thanh Am; Thành phố Hải 

Phòng với chùa Bảo Quang; Thành phố Đà Nẵng với chùa Quang Minh; tỉnh 

Thừa Thiên - Huế với chùa Hải Đức, v.v... Bên cạnh công tác tư vấn sức khỏe, 

chăm sóc bệnh nhân phơi nhiễm, giới GHPGVN cũng tích cực tham gia các hội 

nghị, các diễn đàn trong nước và ngoài nước về phòng chống tệ nạn xã hội nói 

chung, phòng chống HIV/AIDS nói riêng như: Hội nghị tập huấn công tác tư vấn 

và chăm sóc cho những người bị nhiễm HIV/AIDS tại Thái Lan năm 1996 (10 vị 

Tăng Ni tham dự, do Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên-Huế và 

Tổ chức Bắc Âu giúp Việt Nam, viết tắt là NAV giới thiệu), Hội nghị các tôn 

giáo tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo và phòng chống tệ nạn xã hội do Uỷ 

ban MTTQVN Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 7/10/2005, Hội nghị khoa học 

quốc gia về HIV/AIDS lần thứ III do Uỷ ban Phòng chống HIV/AIDS Quốc gia 

phối hợp với Bộ Y tế tổ chức trong các ngày 24 - 26/11/2005 tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động phòng chống HIV/AIDS các 

mô hình điểm Phật giáo điều hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành 

do Ban Tôn giáo-Dân tộc thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức vào tháng 

4 năm 2006, Hội nghị tập huấn kỹ năng tư vấn cho Tăng Ni ở các chùa điểm về 

phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp với tổ chức 

UNICEF Việt Nam tổ chức vào tháng 9 năm 2006. 

Thể hiện lòng từ bi, nhiều Tăng Ni tham gia vào các dự án, đặc biệt có 

nhiều bác sĩ Đông y của giới Phật giáo đã tích cực chăm sóc cho người nhiễm 

HIV/AIDS. Có 6 Tăng Ni đã qua khóa huấn luyện chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS, 18 tình nguyện viên và 30 người trong nhóm đồng đẳng tham gia dự 

án hỗ trợ, chăm sóc và điều trị cho 60 người nhiễm HIV/AIDS, tư vấn cho 1.432 

lượt người, trong đó có người nhiễm HIV/AIDS, trích ma túy, đồng tính; hỗ trợ 
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thuốc Nam, điều trị nhiễm trùng cho 499 lượt người tại chùa Cửa Bắc, chùa Ngũ 

Xã và chùa Thanh Am (Hà Nội); chăm sóc và điều trị cho 500 lượt người nhiễm 

HIV/AIDS tại nhà. Dự án “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo tham gia phòng chống 

HIV/AIDS”, các chùa mô hình điểm ở Thành phố Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên-Huế 

và Thành phố Hồ Chí Minh đã tư vấn tuyên truyền, tư vấn trực tiếp và gián tiếp 

qua điện thoại cho hàng chục nghìn lượt người các kiến thức về HIV/AIDS. Qua 

hơn 3 năm triển khai, đến nay đã tổ chức trên 30 lớp tập huấn cho các Tăng Ni, 

Phật tử và nhân dân địa phương, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, phát học bổng và hỗ 

trợ kinh phí cho trên 1.000 em nhỏ mồ côi cả bố lẫn mẹ do HIV/AIDS; tổ chức 

khâm liệm, tụng kinh cho hàng trăm người bị chết vì HIV/AIDS, tổ chức khám 

chữa bệnh và cấp phát thuốc Nam miễn phí cho trên 8.000 lượt người; giới thiệu 

học nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 100 người nhiễm128. Ban Từ thiện Xã hội 

Trung ương mong muốn đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/AIDS thông qua 

sự phối hợp toàn diện với các tổ chức và thành viên trong xã hội, áp dụng các 

hình thức phù hợp với triết lý Phật giáo để xây dựng một xã hội lành mạnh và 

giảm thiểu tác động của nạn dịch HIV/AIDS.  

Bên cạnh đó Phật giáo Việt Nam còn tích cực hưởng ứng quyên góp hỗ trợ 

các công tác phúc lợi xã hội khác như ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn 

kết, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ Khuyến học. Tham gia các 

hoạt động nhân đạo như: mổ mắt miễn phí cho người nghèo, tham gia dự án 

“Ngân hàng bò” giúp đồng bào các tỉnh phía Bắc, tham gia “Tiếp sức mùa thi” 

giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thì đại học, cao đẳng hàng năm và tham gia hiến 

máu nhân đạo…  

Tóm lại, với tinh thần từ bi, cứu khổ, cứu nạn, GHPGVN các cấp đã tích 

cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội, nhất là cứu trợ thường xuyên một 

cách thiết thực. Công tác cứu trợ thường xuyên thông qua các mặt hoạt động như 

chăm sóc người già, trẻ em, mở trường dạy nghề, cứu tế an sinh, v.v... đã có 

những tác động tích cực và hiệu quả lớn trong đời sống xã hội. Các cơ sở bảo trợ 

xã hội và cơ sở dạy nghề của GHPGVN các cấp đã góp phần nhỏ bé cùng với 

Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và đặc biệt góp phần 

giảm chi ngân sách Nhà nước. 

2.2.1.2. Công giáo 

Với tinh thần Thư chung 1980: Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ 

hạnh phúc đồng bào, qua các kỳ đại hội, HĐGMVN đều khẳng định nhất quán 

quan điểm, chủ trương của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam trong công tác bác ái, 

 
128 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2010), Phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong 

phòng, chống HIV và AIDS, Nxb Hà Nội, Hà Nội, tr. 62-63. 
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từ thiện, tại Đại hội lần thứ VI  nhấn mạnh việc "Quan tâm đến người nghèo là 

đặc điểm của Hội Thánh và của các mục tử kế thừa công việc của các tông đồ, vì 

Chúa Giêsu đã được “xức dầu tấn phong để loan báo Tin Mừng cho người 

nghèo” và Đại hội lần thứ VIII nêu cao tinh thần trách nhiệm của giáo hội đối với 

sự phát triển của đất nước: "Để yêu thương và phục vụ, trước hết ta phải tiếp tục 

đường hướng đồng hành với dân tộc, đồng cảm, chia sẻ hy vọng và thăng tiến con 

người. Ta không nhìn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục như những 

kẻ đứng ngoài cuộc, nhưng nhận đó là những vấn đề của ta và chủ động góp phần 

giải quyết, hầu cho mọi người được sống và sống dồi dào" nhằm phát huy tinh 

thần bác ái, từ thiện của các linh mục và nam, nữ tu sĩ, tín đồ tham gia vào các 

lĩnh vực xã hội, từ thiện, bác ái hỗ trợ cho người nghèo khổ và bệnh tật. 

Công tác từ thiện bác ái xã hội là việc làm thường xuyên của đồng bào Công 

giáo với nhiều hình thức khác nhau, từ việc duy trì các nồi cháo cho đến việc 

quyên góp cho bệnh nhân... và đến việc quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị thiên 

tai ở cả trong nước và nước ngoài đều được giới Công giáo tích cực hưởng ứng. 

Việc chăm sóc, giúp đỡ trẻ em, người già cô đơn, không nơi nương tựa và đối 

tượng mắc các tệ nạn xã hội, những người yếu thế trong xã hội là một trong 

những việc làm rất thường xuyên của nhiều dòng tu Công giáo theo đúng tôn chỉ, 

mục đích cũng như chủ trương của giáo hội Công giáo ở Việt Nam, ví dụ như 

Dòng Thừa sai bác ái Chúa Kitô, Dòng Mến Thánh giá, Dòng Mẹ Nhân ái, Dòng 

Mân Côi, v.v.... Hiện nay, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các 

nhóm đối tượng này và Công giáo luôn cùng chung tay với Nhà nước để nhằm 

đảm bảo an sinh xã hội cho cộng đồng người dân trong đối tượng trợ cấp. Nhiều 

linh mục tham gia Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã vận động giáo dân 

tại các xứ, họ đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động bác ái, xã hội, nhất là 

tham gia xây tặng “nhà đại đoàn kết”, xây dựng quỹ khuyến học, cụ thể: tại Lâm 

Đồng, nhiều linh mục đã quyên góp, ủng hộ quỹ xóa nhà, xây dựng nhà đại đoàn 

kết lên đến gần 100 triệu đồng. Tại Hà Tĩnh, các linh mục đã trao tặng 506 suất 

quà cho các gia đình khó khăn (mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng). Qũy khuyến học 

mang tên linh mục Vũ Ngọc Bích (Hà Nội) mỗi năm cấp vài trăm triệu học bổng 

cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Các linh mục ở Cà Mau quyên góp xây 

dựng 54 cây cầu, trị giá 1,6 tỷ đồng, 736 giếng nước sạch, trị giá 1,3 tỷ đồng. 

Dòng Phaolô Biên Hòa, Đa Minh Thánh Tâm mỗi ngày phục vụ miễn phí 240 

suất cháo, 80 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Phòng chẩn trị Thiên An và Phòng 

chẩn trị đông y Thanh Sơn tổ chức khám và phát thuốc miễn phí hàng năm cho 

30.000 - 40.000 lượt bệnh nhân.... Năm 2012, Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh 
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đã tham gia đóng góp vào các hoạt động phong trào với tổng số tiền 68 tỷ 923 

triệu đồng và 6288 lượt người hiến máu nhân đạo129. 

Xin trình bày một số hoạt động từ thiện bác ái trong cứu trợ thường xuyên: 

Hoạt động quyên góp để gây quỹ Vì người nghèo do Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam kêu gọi, các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo đã tổ chức, thăm hỏi và 

tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

đặc biệt, người neo đơn, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo nhân dịp lễ 

tết, Mùa Chay,...  

Theo thống kê của Caritas Việt Nam, trong năm 2018, Caritas các giáo 

phận đã hỗ trợ gạo và các phần ăn cho hơn 10.400 người nghèo, người dân tộc 

thiểu số. Xây và sửa chữa hơn 260 nhà tình thương cho nhiều hoàn cảnh khó 

khăn, nghèo khó. Ngoài ra,  Caritas Việt Nam còn nhiều hoạt động khác dành cho 

người nghèo như tặng và lắp đặt hệ thống máy lọc nước, hay xây dựng quỹ Tiết 

kiệm tín dụng học đường hỗ trợ cho các gia đình người dân tộc thiểu số và  hỗ 

trợ, chôn cất người neo đơn, người có HIV/AIDS130. 

Hưởng ứng chủ đề năm “An sinh xã hội” của thành phố Hải Phòng, nhân 

dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh hàng năm, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo thành phố 

đã phối hợp với Hội Từ thiện thành phố Hải Phòng tổ chức đợt vận động ủng hộ 

chương trình “Tặng chăn ấm Noel” cho người nghèo, trẻ em mồ côi, người 

khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Trong Sứ điệp mùa Chay năm 

nay (2021), để gia tăng hơn nữa các hoạt động bác ái “hương thơm bác ái” lại tỏa 

lan đến với các cụ già neo đơn nơi Viện dưỡng lão (Trung tâm nuôi dưỡng bảo 

trợ xã hội Hải Phòng), Caritas  Hải Phòng đã đến thăm và tặng quà cho các cụ 

già neo đơn, không nơi nương tựa ở Viện dưỡng lão.  

Dự án hỗ trợ người khuyết tật, người bị bệnh phong (cùi). Đây là công việc 

thiện nguyện mà người Công giáo thực hiện thường xuyên nhằm giúp những 

người khuyết tật, những người mắc bệnh phong có thể hòa chung với cuộc sống 

xã hội, giúp họ vơi bớt những gánh nặng về vật chất và tinh thần. Các chương 

trình hỗ trợ người khuyết tật, giúp người khuyết tật tiếp cận và thụ hưởng những 

chính sách trợ cấp của Nhà nước cũng như của Ủy ban Bác ái xã hội – Caritas và 

nhiều tổ chức từ thiện xã hội khác. Ngoài ra, việc huy động mọi nguồn lực trong 

 
129 Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2017), Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt 

Nam trong việc vận động, đoàn kết đồng bào Công giáo – thực trạng và giải pháp. Ngô Sách Thực chủ nhiệm đề tài, 

tr. 61-62. 
130 Đào Thị Đượm (2019), “Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện 

xã hội”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 8/2019, tr. 24-27. hoặc trên trang http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-

va-trao-doi-y-kien-cua-doc-

gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_ho

i-postX4JkbApo.html truy cập ngày 28/9/2021. 

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
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xã hội cũng được thực hiện với kết quả khả quan, nhờ đó mà nhiều người khuyết 

tật có cơ hội học tập suốt đời, người già neo đơn được trợ giúp những phương 

tiện, cơ sở vật chất ở mức tối đa, giúp họ hòa nhập vào đời sống xã hội với tinh 

thần bình đẳng, bác ái. 

Chương trình tặng xe lăn được tổ chức ở nhiều nơi, xe lăn là phương tiện giúp 

người khuyết tật mưu sinh (đi lại giao dịch, mua bán vé số…), đồng thời như là 

người bạn thân thiết của họ trong giải quyết vấn đề tinh thần. Năm 2018, các giáo 

phận đã tổ chức truyền thông về các chương trình hỗ trợ người khuyết tật đến các 

giáo dân và hội viên, sau chương trình, các giáo hội cơ sở đã tặng xe lăn cho 

người khuyết tật và người già neo đơn như: Giáo phận Long Xuyên tặng 50 xe; 

Tổng giáo phận Hà Nội tặng 113 xe; Giáo phận Huế tặng 40 xe lăn, 10 chiếc xe 

lắc, 20 gậy chống và 6 khung tập; Giáo phận Đà Lạt tặng 40 xe lăn, 17 cặp nạng 

và gậy; Hải Phòng 20 xe, Thái Bình 140 xe; giáo phận Thanh Hóa trao 20 xe đạp 

cho học sinh nghèo.… 131. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Hội Bảo trợ Người 

Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Tp. Hồ Chí Minh đã trao 775 chiếc cho người khuyết 

tật ở thành phố và ở các tỉnh với tổng trị giá 2.121.500.000 đồng với các loại xe 

lăn. Ngoài ra, Hội đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho 3.900 người 

khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao khó khăn như 

ở Lộc Ninh, Bình Phước, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La… 

với tổng số tiền 3.995.519.000 đồng, bao gồm quần áo, áo ấm, mì ăn liền, đường, 

dầu ăn, bột nêm, xe đạp… 132. Đồng hành với Hội người khuyết tật của tỉnh Lâm 

Đồng rất nhiều năm qua, Caritas Đà Lạt đã hỗ trợ các hoạt động riêng và chung 

của các hội. Từ dự án phát triển Tự Dân, Caritas Đà Lạt nhận thấy để tạo ra sự 

thay đổi trong cách điều hành, tổ chức và vận hành hội,  diễn đàn trao đổi học hỏi 

giữa các hội người khuyết tật trong tỉnh để các hội viên có cơ hội trao đổi, học 

hỏi kinh nghiệm tỏng việc điều hành và quản lý hội, từ đó có những định hướng 

hỗ trợ cho những người khuyết tật của tỉnh được tốt hơn. Ngoài ra, Caritas Đà Lạt 

đã hoàn thành khảo sát 1018 trường hợp người khuyết tật trong tỉnh, từ đó có 

phương hướng hỗ trợ cho phù hợp và thiết thực133. 

Công tác phòng, chống, chăm sóc bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS là một trong 

những hoạt động thiện nguyện luôn được các giáo phận, các dòng tu đặc biệt 

 
131 Đào Thị Đượm (2019), “Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện 

xã hội”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 8/2019, tr. 24-27. Hoặc trên trang http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-

va-trao-doi-y-kien-cua-doc-

gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_ho

i-postX4JkbApo.html truy cập ngày 28/9/2021. 
132 Nguyễn Ngọc Sơn (2021), Nguồn lực của Công giáo tham gia thực hiện an sinh xã hội ở Việt nam trong bối 

cảnh hiện nay. Kỷ yếu hội thảo của Ban Tôn giáo CHính phủ, 2021. Hoặc trên trang  https://tgpsaigon.net/bai-

viet/cong-giao-viet-nam-tham-gia-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi-63770, truy cập ngày 29/9/2021. 
133 Văn phòng Caritas Đà Lạt (2021), 10 điểm nổi bật của  Caritas Đà Lạt năm 2020. Bài đăng trên 

https://caritasvietnam.org/10-diem-noi-bat-cua-caritas-da-lat-nam-2020/ ngày 12/2/2021, truy cập ngày 28/9/2021. 

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
https://tgpsaigon.net/bai-viet/cong-giao-viet-nam-tham-gia-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi-63770
https://tgpsaigon.net/bai-viet/cong-giao-viet-nam-tham-gia-thuc-hien-an-sinh-xa-hoi-63770
https://caritasvietnam.org/10-diem-noi-bat-cua-caritas-da-lat-nam-2020/
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quan tâm. Các cơ sở bảo trợ như Mái ấm Mai Tâm tại quận Thủ Đức (Thành phố 

Hồ Chí Minh), Trung tâm Mai Hoa, Mái ấm Mai Tâm (Phú Nhuận) của Ban Mục 

vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập để chăm sóc cho 

bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối, tất cả các cơ sở đó đều do các tu sĩ của các 

dòng tu phụ trách. Theo thống kê năm 2018, có 26 giáo phận mà Caritas đứng ra 

tổ chức 263 lớp tập huấn cho bệnh nhân HIV/AIDS để họ hiểu, biết về trọng bệnh 

của mình cũng như phải điều trị theo phác đồ và hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời 

các nhân viên của Ban điều hành Caritas các giáo xứ cũng như các cộng tác viên, 

tình nguyện viên đều được tập huấn với mục đích hỗ trợ người bệnh đúng phương 

pháp và tư vấn đúng với người bệnh134.  

Song song với các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo, còn một tổ chức 

nữa đó là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Qua các phong trào do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc là cơ quan phát động như xây dựng nếp sống mới và Ban vận 

động xây dựng làng văn hóa tại mỗi phố phường, làng, bản.. là cơ quan vận động 

chính. Những hoạt động thiết thực đều thu hút được đông đảo bà con tham gia 

hưởng ứng như hiến máu nhân đạo; xây dựng nếp sống văn hóa mới; xóa đói 

giảm nghèo; cứu trợ nhân đạo; hay Người Công giáo thi đua xây dựng bảo vệ Tổ 

quốc.v.v… Tiêu biểu như các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Thanh Hóa, 

Hà Tĩnh, Đồng Nai.... Ví dụ tại Hà Tĩnh, các vùng giáo thuộc miền núi như Gia 

Phố, Tràng Lưu, Tân Hội (Hương Khê); giáo xứ Kim Cương (Hương Sơn) đã 

mạnh dạn đầu tư kinh phí xoá bỏ vườn tạp, xây dựng vườn kinh tế, trồng cây phủ 

xanh đất trống đồi núi trọc theo dự án 327, phát triển kinh tế theo mô hình VACR 

đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giáo dân vùng ven biển Nhượng Bạn, Vĩnh Phước 

(Cẩm Xuyên), Dinh Cầu, Dụ Lộc, Quý Hoà (Kỳ Anh); An Nhiên, Lộc Thuỷ 

(Thạch Hà) phát triển nuôi trồng thuỷ sản cho thu nhập mỗi hộ bình quân 50 triệu 

đồng/năm. Giáo dân xứ Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc) đóng góp làm được 2 km 

đường bê tông giá trị 300 triệu đồng, Linh mục quản xứ giúp đỡ 100 triệu đồng, 

Giáo xứ Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê) đã bê tông hoá đường giao thông 

thôn, xã 100%...135. 

2.2.1.3. Tin Lành 

Với tinh thần từ thiện, bác ái, HTTLVN (miền Bắc và miền Nam) trong 

nhiều năm qua đã thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ thường xuyên đối 

với cộng đồng cả tôn giáo và không tôn giáo, tiêu biểu như dự án cai nghiệm, dự 

 
134 Đào Thị Đượm (2019), “Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện 

xã hội”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 8/2019, tr. 24-27. hoặc trên trang http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-

va-trao-doi-y-kien-cua-doc-

gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_ho

i-postX4JkbApo.html truy cập ngày 28/9/2021. 
135 Dẫn theo: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2017), Phát huy vai trò ... tlđd, tr. 62-63. 

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
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án nước sạch, vệ sinh môi trường và xây dựng nhà, v.v.... Ngoài ra, Hội thánh Tin 

Lành Việt Nam (miền Nam) và Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cũng 

đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực từ thiện xã hội. Trong chương trình 9 dự án 

được Ủy ban Y tế-Xã hội Tổng liên hội hỗ trợ các Hội thánh Tin lành tại Quảng 

Trị triển khai từ tháng 5 năm 2015 đến nay có một số dự án về cứu trợ thường 

xuyên như dự án: Nước sạch; Tặng xe lăn tay, xe lắc; Xe đạp; Hỗ trợ xây nhà... 

Tính đến tháng 8 năm 2016, các dự án này đã bắt đầu đạt được nhiều kết quả thiết 

thực cho hàng nghìn người được hưởng lợi với số tiền lên đến hàng tỷ đồng136. 

Dự án cai nghiệm 

Công tác xã hội nổi bật nhất của đạo Tin Lành nói chung phải kể đến việc 

giúp người nghiện thoát khỏi ám ảnh của các chất gây nghiện, trở về với cuộc 

sống đời thường. Theo số liệu thống kê của Hội thánh Tin Lành Hà Nội cho biết, 

qua 21 năm với 52 điểm (trung tâm) cai nghiện thuộc các Hội thánh trong cả 

nước đã giúp hơn 1.900 người thoát khỏi hiểm họa của ma túy; gần 8.000 người 

trong gia đình là bố, mẹ, vợ, con… được giải phóng khỏi bạo lực gia đình, đổ vỡ 

hôn nhân, áp bức tinh thần, hao tốn tiền của. Đồng thời, Hội Thánh còn chia sẻ 

kinh nghiệm chiến thắng ma túy cho khoảng 20.000 học viên, chia sẻ kinh 

nghiệm phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho khoảng 3.000 người là công 

nhân, học sinh và sinh viên, nhằm mang lại cho họ những hiểu biết nhất định 

trong việc phòng ngừa tệ nạn nguy hiểm. Ngoài ra, Hội Thánh còn phối hợp với 

các cơ quan, bộ, ngành tư vấn cho 3.000 người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận y tế và 

kỹ năng tư duy tích cực, cũng như giúp đỡ, hỗ trợ hàng trăm trẻ em tàn tật, mồ 

côi do hậu quả ma túy và tệ nạn xã hội đem lại137. 

Xuất phát từ việc cưu mang những người yếu thế trong xã hội, dạy dỗ họ 

thực hiện những điều răn trong Kinh thánh và giáo dục họ sống đời sống không 

hút chích, không rượu chè, không cờ bạc, không tệ nạn xã hội, hoạt động cai 

nghiện ma túy diễn của đạo Tin Lành ở Việt Nam bắt đầu hình thành do 03 chức 

sắc tiên khởi là mục sư Ngô Tấn Sĩ (Bình Long, Bình Phước138), mục sư Đinh 

Thanh Hùng139 (Thành phố Hồ Chí Minh) và mục sư Nguyễn Văn Cầm (Tiền 

Hải, Thái Bình140). Với việc nhân rộng các điểm cai nghiệm trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội, từ thành phố Hà Nội lan rộng ra các tỉnh, thành phố khác, tính đến 

 
136 Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2017), Đối thoại liên niềm tin tôn giáo và trách nhiệm xã hội. Kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc tế, Hà Nội, tr. 485- 493. 
137 Đồng bào tôn giáo gắn bó với dân tộc, đồng hành cùng đất nước (2018), đăng trên  https://baotintuc.vn/thoi-

su/dong-bao-ton-giao-gan-bo-voi-dan-toc-dong-hanh-cung-dat-nuoc-20181224172939140.htm  ngày 24/12/2018, 

truy cập ngày 29/9/2021. 
138Thực hiện cai nghiện tại địa chỉ số 342 tổ 1, KP2, phường Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. 
139Thực hiện cai nghiện tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. 
140Thực hiện cai nghiện tạiđịa chỉ thôn Trung Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

https://baotintuc.vn/thoi-su/dong-bao-ton-giao-gan-bo-voi-dan-toc-dong-hanh-cung-dat-nuoc-20181224172939140.htm%20%20ngày%2024/12/2018
https://baotintuc.vn/thoi-su/dong-bao-ton-giao-gan-bo-voi-dan-toc-dong-hanh-cung-dat-nuoc-20181224172939140.htm%20%20ngày%2024/12/2018
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tháng 12/2020, cả nước có 05 tổ chức Tin Lành đang tham gia thực hiện cai 

nghiện ma túy với 70 điểm trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố141. 

Dự án sửa chữa và xây dựng nhà ở 

Theo chương trình dự án trợ giúp xây nhà cho người nghèo của Ủy ban Y tế - 

Xã hội của HTTLVN miền Bắc và miền Nam trong mỗi năm cố gắng xây dựng 

hay sửa chữa nhà ở cho tín hữu và đồng bào nghèo khổ không có khả năng để 

xây, sửa nhà ở tại các tỉnh thành như Kiên Giang, An Giang, Bến Tre, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng 

Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, v.v… theo đúng quy định mà Tổng hội hay Tổng 

Liên hội đã quy định như mỗi căn nhà xây dựng phải có diện tích tối thiểu 25m2, 

tường gạch, mái tôn, nền lát gạch men hay láng vữa xi măng142. 

Trong nhiệm kỳ (2009 – 2013), Tổng hội HTTLVN miền Bắc đã giúp đỡ sửa 

nhà, xây nhà tình thương cho các hộ nghèo tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam 

Định, Hải Phòng, Thanh Hóa với tổng số tiền hỗ trợ hơn 100 triệu đồng. Đồng 

thời, nhiều hộ gia đình ở các huyện miền núi tại Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái 

Nguyên đã có nước sạch, tránh được nguy cơ mắc phải những căn bệnh phổ biến 

như: viêm da, đau mắt, ung thư… do thiếu nguồn nước sạch, Tổng hội còn kêu 

gọi hỗ trợ tài chính cho những trường hợp bất thường như: trẻ em mổ tim, viện 

phí cho người nghèo…143. 

Dự án nước sạch và vệ sinh môi trường 

Để đảm bảo cho tín đồ và người dân có được nguồn nước sách trong sinh hoạt 

hằng ngày, HTTLVN miền Bắc đã huy động tài chính từ các Hội thánh địa 

phương để thực hiện dự án này. Tuỳ theo yêu cầu của từng địa phương mà hỗ trợ 

khoan giếng hoặc hỗ trợ mỗi gia đình có hoàn cảnh khó khăn một bình lọc nước 

và tập huấn cho mọi người về cách sử dụng nước sạch. Ví dụ như các tỉnh cao 

nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long, các vùng khô hạn như Bình Định, Phú 

Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận thường thiếu nước sạch nên Ủy ban Y tế - Xã hội 

của Hội Thánh Tin Lành đã giúp khoan giếng, xây dựng các hệ thống lọc nước, 

tặng bồn chứa, đáp ứng được nguồn nước sạch cho người dân144. 

 

 

 
141 Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Phật giáo (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội.  Kỷ yếu hội thảo 

khoa học, tr. 54-59. Tài liệu nội bộ. 
142 Có thể xem tại trang của Ủy ban y tế xã hội của HTTLVN (miền Bắc và miền Nam). 
143 Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hội Thánh Tin Lành Hà Nội (2015), Trách nhiệm xã hội của người Tin Lành trong 

quá khứ và hiện tại. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội, tr. 152-153. 
144. Xem thêm: Nước sạch cho làng 34, tại:  http://httlvn.org/ubytxh/?do=news&act=detail&id=73 Ngày truy cập 

24/10/2015.  

http://httlvn.org/ubytxh/?do=news&act=detail&id=73
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2.2.1.4. Với Đạo Cao Đài 

Các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ thường xuyên cũng vẫn được các Hội thánh 

Cao Đài thực hiện, duy trì nhiều hoạt động hướng đến xã hội như hỗ trợ người 

nghèo, hỗ trợ làm đường giao thông, v.v... Tuy nhiên, không phải Hội thánh nào 

cũng có điều kiện để tham gia hỗ trợ, cứu trợ thường xuyên. 

Giải quyết vấn nạn xã hội, cứu trợ, hỗ trợ người nghèo 

Tham gia vào các hoạt động giải quyết các vấn nạn xã hội, Ban cai quản 

các họ đạo Cao Đài còn tích cực vận động và hưởng ứng tham gia các hoạt động 

hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, những hộ khó khăn. Các Hội thánh hỗ trợ người 

nghèo với nhiều hình thức, tổ chức riêng hay kết hợp trong nhiều dịp đại lễ ở 

nhiều điạ phương, ví dụ: Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh tặng 300 phần 

quà cho đồng bào nghèo ở Đặng Giang nhân dịp lễ khánh thành Thánh Thất Đặng 

Giang 4 tháng 4 năm 2014. Số kinh phí hỗ trợ do Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh 

Tây Ninh kêu gọi bà con đồng đạo và quý mạnh thường quân tại Tây Ninh và tại 

TP. HCM đóng góp. Cũng trong dịp này, Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây 

Ninh cùng Chức sắc, chức việc và đồng đạo đã ra thăm và chúc mừng Thánh thất 

Đặng Giang, đồng thời trao quà tặng gồm có 3 tấn gạo và 300 thùng mì cho các 

hộ nghèo với tổng giá trị trên 50 triệu đồng145.  

Hiện nay, Ban Cai quản họ đạo Cao Đài Tây Ninh ở Cẩm Giang đang nhận 

trợ cấp hàng tháng cho 3 nạn nhân chất độc da cam trong một gia đình, mỗi người 

300.000 đồng. Hàng tháng, Ban Cai quản còn thực hiện bếp ăn từ thiện,... Theo 

đó, hơn 3 năm qua, đã trở thành thông lệ vào ngày 15 âm lịch hàng tháng, các Tổ 

nghi lễ lại tập trung ở Thánh thất để để tiếp nhận sự đóng góp từ các tấm lòng hảo 

tâm và cùng nhau nấu những suất cơm ăn cho người nghèo, người bán vé số, lao 

động tự do khó khăn, mỗi đợt như vậy khoảng gần 200 suất146. 

Năm  2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQVNVN tỉnh Lâm 

Đồng về phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây 

Ninh tỉnh  Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho người nghèo, 

hỗ trợ các nhu yếu phẩm, tiền mặt, lo tang ma cho một số người nghèo tha 

phương mưu sinh chẳng may qua đời. Họ đạo Đà Lạt đã tặng 300 suất quà cho 

người tâm thần tại cơ sở Trọng Đức, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng…147 

 
145 Hoạt động từ thiện tại Thánh thất Đặng Giang, bài viết đăng trên http://demo.caodai.com.vn/vn/news-

detail/hoat-dong-tu-thien-tai-thanh-that-dang-giang-ha-noi.html đăng ngày 4/5/2014, truy cập ngày 23/9/2021. 
146 Tiến Hưng (2020), Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn mới, đăng trên trang 

http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-moi-

34491.html , ngày  18/08/2020, truy cập ngày 23/9/2021. 
147 Hồng Phượng (2021), Nhiều mô hình, cách làm hay của đồng bào các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, trang 

http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/nhieu-mo-hinh-cach-lam-hay-cua-dong-bao-cac-ton-giao-tinh-lam-dong-

http://demo.caodai.com.vn/vn/news-detail/hoat-dong-tu-thien-tai-thanh-that-dang-giang-ha-noi.html%20đăng%20ngày%204/5/2014
http://demo.caodai.com.vn/vn/news-detail/hoat-dong-tu-thien-tai-thanh-that-dang-giang-ha-noi.html%20đăng%20ngày%204/5/2014
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-moi-34491.html
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-moi-34491.html
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/nhieu-mo-hinh-cach-lam-hay-cua-dong-bao-cac-ton-giao-tinh-lam-dong-39613.html
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Phát huy giá trị đạo đức của tôn giáo, Giáo sư Thái Thọ Thanh đã cùng 

Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh vận động tín đồ chung tay thực hiện 

công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia đóng góp giúp đỡ hộ nghèo, tạo điều 

kiện cho người nghèo vươn lên. Kết quả của các đợt vận động các hội thánh đã 

xây dựng và trao tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; tặng quà cho bà con 

nghèo, đồng bào không may gặp hoạn nạn, thiên tai, tặng quà tết cho người nghèo 

và quà trung thu cho trẻ em vùng sâu vùng xa; đóng góp xây dựng nông thôn 

mới... tổng giá trị tương đương hàng trăm tỷ đồng. Riêng giá trị các phần quà mà 

Giáo sư Thái Thọ Thanh đã trao tặng cho bà con nghèo trong thời gian qua gần 

1,5 tỷ đồng148.  

Hoạt động thi đua yêu nước, xây cầu, xây nhà, giúp đỡ nhau trong cuộc 

sống 

Bên cạnh đó là hành động đáng ghi nhận của họ đạo Cao Đài ở Cẩm Giang. 

Với vai trò là thành viên Mặt trận, những năm qua cùng với MTTQVN xã tuyên 

truyền, vận động tín đồ đoàn kết sống tốt đời, đẹp đạo gắn với phong trào thi đua 

yêu nước đạt kết quả cao, qua đó đã tạo ra sự đồng thuận trong phòng trào xây 

dựng nông thôn mới. Ban Cai quản Họ đạo đã vận động tín đồ ủng hộ hơn 700 

triệu đồng làm đường giao thông nông thôn trong xã. Trong đó phải kể đến vai 

trò của ông Phan Minh Châu (lễ sanh Thượng Châu Thanh), trưởng Ban Cai quản 

Họ đạo Cao Đài. Không chỉ nhiệt tình chăm lo việc đạo, ông còn luôn là người 

tích cực trong các phong trào ở địa phương, chủ động cùng với MTTQVN xã 

thực hiện “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”. hàng năm, ông cùng Ban Cai quản vận 

động mạnh thường quân tặng trên 100 phần quà cho hộ nghèo ở địa phương, ủng 

hộ tiền mua quà bánh cho các em thiếu nhi nhân ngày trung thu của xã. Đặc biệt, 

năm 2017, ông đã phối hợp UBND, MTTQVN xã vận động tín đồ thực hiện nhựa 

hóa tuyến đường từ quốc lộ 22B vào cổng Thánh thất với chiều dài 260m, kinh 

phí 195.000.000 đồng và vận động tín đồ đóng góp 20.000.000 đồng để thực hiện 

thắp sáng đường quê trên tuyến đường mới làm vào Thánh thất. Lễ sanh Thượng 

Châu Thanh cho biết: "Việc thành lập mô hình này, nhằm thể hiện được sự đoàn 

kết giữa đạo và đời, huy động sức mạnh của đồng bào có đạo cùng chung tay xây 

dựng nông thôn mới"149. 

 
39613.html , ngày 30/8/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 
148 Báo Tây Ninh (2020), Vị chức sắc tôn giáo nhiệt tình với công tác xã hội đăng trên 

http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/11859/Vi-chuc-sac-ton-giao-nhiet-tinh-voi-cong-tac-xa-hoi  ngày 

21/4/2020, truy cập ngày 23/9/2021. 
149Tiến Hưng (2020), Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn mới, đăng trên trang 

http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-moi-

34491.html , ngày  18/08/2020, truy cập ngày 23/9/2021. 

http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/nhieu-mo-hinh-cach-lam-hay-cua-dong-bao-cac-ton-giao-tinh-lam-dong-39613.html
http://danvan.vn/Home/Cong-tac-ton-giao/11859/Vi-chuc-sac-ton-giao-nhiet-tinh-voi-cong-tac-xa-hoi
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-moi-34491.html
http://mattran.org.vn/dan-toc-ton-giao/hieu-qua-tu-van-dong-ho-dao-cao-dai-trong-xay-dung-nong-thon-moi-34491.html
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Bằng việc thành lập và cho ra đời một cơ quan chuyên biệt chuyên lo công 

việc từ thiện, bộ phận này của Cao Đài đã thực thi giúp đỡ được nhiều những 

người khó khăn, bệnh tật, già yếu, cô đơn. Y viện với hệ thống phòng thuốc cũng 

đã tiến hành được nhiều phòng khám bệnh miễn phí. Ngoài ra là các trường học 

dành cho con em trong họ đạo; dưỡng lão đường và cô nhi viện cho người già cô 

đơn và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Trong nhiều thời điểm khác nhau, Cao 

Đài cũng mở các tiệm cơm chay, nồi cháo tình thương, ủng hộ đồng bào lũ lụt 

thiên tai, hòm (quan tài) cho người nghèo qua đời … Ngoài ra các đám tang, ma, 

cúng giỗ được đạo Cao Đài hết sức coi trọng, trở thành công việc thường xuyên 

của các Thánh thất, được tổ chức với sự tham gia của cả cộng đồng và với những 

nghi lễ hết sức cầu kỳ đã chiếm được cảm tình của đông đảo nhân dân ở những 

nơi Cao Đài đặt nền móng và tổ chức hoạt động150. 

2.2.1.5. Với Phật giáo Hòa Hảo 

Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tôn chỉ hành đạo “học Phật, tu 

nhân”, thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người, các tín đồ Phật giáo Hòa 

Hảo (PGHH) trong nhiều năm qua đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - 

xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Nối tiếp truyền thống 

nhập thế từ thời đức Thầy, các tín đồ Hòa Hảo dưới sự lãnh đạo của Ban trị sự 

Trung ương PGHH đã tham gia rất tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các 

cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN các cấp phát động. Bằng nhiều việc làm 

thiết thực như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây nhà đại đoàn kết, 

nhà tình thương; tổ chức bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân, hỗ trợ mổ mắt, tổ chức 

xe chuyển bệnh nhân miễn phí là những hoạt động từ thiện xã hội thường xuyên 

của các tổ chức PGHH ở khắp cả nước. Tổng kết hoạt động năm 2018 của ban trị 

sự giáo hội PGHH cho biết trong năm 2018 toàn Đạo đã huy động được 484 tỷ 

đồng tăng 19,7% so với năm 2017 cho đạo sự làm công tác từ thiện xã hội151. 

Trên đà hoạt động hiệu quả của năm 2018 với số tiền quyên góp cho hoạt động 

xây cất nhà là 79 tỷ 087 triệu 112 ngàn đồng, năm 2019 các nâng cấp thêm từ mô 

hình nhà gỗ lợp tôn sang mô hình nhà hộp kẽm, vuông kẽm152.  

Trong báo cáo tổng kết  hoạt động đạo sự năm 2020 của giáo hội Phật Giáo 

Hòa Hảo tỉnh An Giang cho biết giáo hội đã huy động tín đồ ủng hộ tổng số tiền 

 
150Nguyễn Ngọc Huấn (2017), Những đặc điểm chính trong truyền giáo của Đạo Cao Đài 

http://mattrankhanhhoa.org.vn/chitiettin/id/87/Nhung-dac-diem-chinh-trong-truyen-giao-cua-Dao-Cao-Dai ,  

đăng ngày 01/10/2017, truy cập ngày 23/9/2021. 
151Hoàng Dung (2019), Tổng kết hoạt động đạo sự từ thiện xã hội năm 2018. Đăng trên 

https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1900&CatID=149  ngày 15/3/2019, truy cập ngày 23/9/2021. 
152 Chánh Tâm (2021), Tổ cất nhà từ thiện Phật giáo Hòa Hảo tổng kết hoạt động năm 2018, Đăng trên 

https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1875&CatID=149  ngày 8/10/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 

http://mattrankhanhhoa.org.vn/chitiettin/id/87/Nhung-dac-diem-chinh-trong-truyen-giao-cua-Dao-Cao-Dai
https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1900&CatID=149
https://phatgiaohoahao.org.vn/news/?ID=1875&CatID=149
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trên 110 tỷ đồng153. Toàn bộ số tiền này dùng để chi cho các hoạt động từ thiện 

xã hội như: xây cầu, làm đường, cất nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình 

thương, bếp ăn từ thiện, chuyển bệnh miễn phí… tham gia đóng góp hỗ trợ đồng 

bào miền Trung bị lũ lụt với tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng154. 

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình 

thương 

Không chỉ thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do 

Đảng, nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể phát động, PGHH luôn tích cực tham 

gia hoặc tự thiết kế các chương trình từ thiện góp phần nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của tín đồ, đồng hành cùng các tôn giáo khác trong khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc chung tay vì cộng đồng. Trong đó phải kể đến những hoạt động 

TTXH của tín đồ PGHH thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người trong 

đạo đức truyền thống dân tộc được xã hội đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao, lan 

tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, như: cất nhà, xây cầu nông thôn, xe đưa rước bệnh 

nhân, hỗ trợ gạo các tổ từ thiện nấu cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện, sưu tầm 

thuốc nam, chế biến thảo dược, xây dựng nghĩa địa nhân dân và tặng sách vở cho 

các hội khuyến học, học sinh nghèo hiếu học, tổ chức điều hành các bếp ăn 

khuyến học, bếp ăn từ thiện phục vụ nhân dân lao động và học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn, cứu trợ hỏa hoạn, thiên tai… Nổi bật là mô hình cất nhà Tình thương, 

nhà Đại đoàn kết của Ban Trị sự PGHH xã Tân Hòa (huyện Châu Thành A, Hậu 

Giang) mỗi năm xây dựng mới khoảng 300 căn nhà, giải quyết khó khăn về nhà ở 

cho các hộ nghèo. Hay bếp ăn từ thiện phục vụ cộng đồng của Ban Trị sự PGHH 

phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) được thành lập từ năm 2012, 

trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 1.200 suất cơm cho học sinh, sinh viên và 

người lao động nghèo155.  

Ban Trị sự PGHH các cấp còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và chính 

quyền địa phương vận động tín đồ, các nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện các 

cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, tham gia quỹ vì người 

nghèo, vòng tay nhân ái, hiến máu nhân đạo, nắm gạo tình thương, nuôi dưỡng 

người già và trẻ mồ côi… mang lại nhiều kết quả tích cực. Điển hình, trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân 

 
153Tiến Lên (2020), “Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động đạo sự năm 2020”, đăng trên 

https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an+giang+portal-vi/sa-tintuc/ban-dai-dien-phat-giao-hoa-hao-tinh-an-

giang-tong-ket-hoat-dong-dao-su-nam-2020  ngày 20/1/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 
154Tiến Lên  (2020), “Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động đạo sự năm 2020”, đăng 

trên https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an+giang+portal-vi/sa-tintuc/ban-dai-dien-phat-giao-hoa-hao-tinh-an-

giang-tong-ket-hoat-dong-dao-su-nam-2020  ngày 20/1/2021, truy cập ngày 23/9/2021. 
155 Trọng Tín (2019), Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chung tay vì cộng đồng. Đăng trên 

https://baoangiang.com.vn/tin-do-phat-giao-hoa-hao-chung-tay-vi-cong-dong-a248553.html  ngày 26/6/2019, truy 

cập ngày 23/9/2021. 

https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an+giang+portal-vi/sa-tintuc/ban-dai-dien-phat-giao-hoa-hao-tinh-an-giang-tong-ket-hoat-dong-dao-su-nam-2020
https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an+giang+portal-vi/sa-tintuc/ban-dai-dien-phat-giao-hoa-hao-tinh-an-giang-tong-ket-hoat-dong-dao-su-nam-2020
https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an+giang+portal-vi/sa-tintuc/ban-dai-dien-phat-giao-hoa-hao-tinh-an-giang-tong-ket-hoat-dong-dao-su-nam-2020
https://angiang.gov.vn/wps/wcm/connect/an+giang+portal-vi/sa-tintuc/ban-dai-dien-phat-giao-hoa-hao-tinh-an-giang-tong-ket-hoat-dong-dao-su-nam-2020
https://baoangiang.com.vn/tin-do-phat-giao-hoa-hao-chung-tay-vi-cong-dong-a248553.html
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cùng làm”, tín đồ PGHH đã phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo cùng nhau xây 

dựng cầu, làm đường nông thôn vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo chất lượng vì lợi 

ích của cộng đồng ở hầu hết các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long. Giai đoạn 2014-2019,  tín đồ PGHH ở khắp nơi đã tham gia đóng góp, thực 

hiện các hoạt động từ thiện - xã hội với tổng trị giá gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó 

có gần 500 tỷ đồng phục vụ các bếp ăn tình thương; hơn 400 tỷ đồng phục vụ 

việc sửa chữa, cất mới cầu nông thôn; gần 350 tỷ đồng sửa chữa, cất mới nhà 

Tình thương, nhà Đại đoàn kết và hơn 200 tỷ đồng hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, 

khó khăn... 156. 

Với tinh thần yêu thương đồng bào nhân loại, thực hiện theo tứ ân, đồng 

bào Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực tham gia nhiều 

hoạt động từ thiện xã hội. Trong 5 năm qua với mô hình xây dựng nhà tình 

thương, nhà đại đoàn kết, tổ chức tặng quà tết cho người nghèo, các tín hữu 

PGHH thành phố Hồ Chí Minh đã làm từ thiện với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia 

xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, tặng quà cấp thuốc miễn phí, 

tổ chức các bếp ăn khuyến học… với tổng giá trị 303 tỷ đồng157. Những hoạt 

động của Phật giáo Hòa Hảo đã khẳng định đường hướng hành đạo vì đạo pháp, 

vì dân tộc, lấy việc “báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành” là đúng đắn, góp phần 

cho đất nước phát triển. 

Ngoài những việc làm thường xuyên, thực hành trong mọi lĩnh vực đời 

sống, vào các dịp lễ của đạo nói riêng, sự kiện quan trọng của đất nước, địa 

phương, bà con càng ra sức thực hiện các công trình, việc làm ý nghĩa, gắn liền 

với chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tính riêng trong dịp 

đại hội Đảng bộ chính quyền các cấp ở địa phương, hầu hết các Ban trị sự cơ sở 

đã phối hợp cùng mặt trận, các đoàn thể tổ chức cất nhà, xây cầu, chăm lo an sinh 

xã hội để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nhân dịp lễ khai sáng đạo, các Ban 

trị sự cơ sở còn tổ chức trao quà cho hộ nghèo, bàn giao nhà Từ thiện, khám bệnh 

và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, vùng xa. 

Bếp ăn từ thiện, nấu cơm từ thiện, nắm gạo tình thương... 

Phát huy tinh thần chia sẻ ngọt bùi, thương người như thể thương thân, 

toàn bộ giáo hội PGHH đã có khoảng 150 Tổ cơm, cháo từ thiện với hình thức 

 
156 Trọng Tín (2019), Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chung tay vì cộng đồng. Đăng trên 

https://baoangiang.com.vn/tin-do-phat-giao-hoa-hao-chung-tay-vi-cong-dong-a248553.html  ngày 26/6/2019, truy 

cập ngày 23/9/2021. 
157Lam Khuê (2019),  Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo TPHCM đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội”, 

Đăng trên https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/dong-bao-phat-giao-hoa-hao-tphcm-da-tich-cuc-tham-gia-nhieu-

hoat-dong-tu-thien-xa-hoi-1491855349 Ngày 20/6/2019, truy cập ngày 23/9/2021. 

https://baoangiang.com.vn/tin-do-phat-giao-hoa-hao-chung-tay-vi-cong-dong-a248553.html
https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/dong-bao-phat-giao-hoa-hao-tphcm-da-tich-cuc-tham-gia-nhieu-hoat-dong-tu-thien-xa-hoi-1491855349%20Ngày%2020/6/2019
https://www.thanhuytphcm.vn/tin-tuc/dong-bao-phat-giao-hoa-hao-tphcm-da-tich-cuc-tham-gia-nhieu-hoat-dong-tu-thien-xa-hoi-1491855349%20Ngày%2020/6/2019
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phối hợp Hội Chữ thập đỏ và 300 tổ cơm, cháo do Ban Trị sự các cấp đứng ra tổ 

chức, bình quân mỗi ngày phục vụ cho 50.000 lượt người bệnh và thân nhân đến 

chăm sóc tại các bệnh viện. Ngoài ra, các bếp ăn còn mở rộng hình thức thành 

bếp ăn xã hội phục vụ công nhân, lao động nghèo, người bán vé số... ở các địa 

phương và 50 bếp ăn khuyến học phục vụ hàng ngàn học sinh vùng sâu, vùng 

nông thôn khó khăn... Đây là cơ sở để thu hút đông đảo bà con hưởng ứng và hỗ 

trợ về nhân lực, vật lực, tài lực cho các hoạt động TTXH của địa phương158. 

Nối tiếp thành quả đó, góp phần tham gia chương trình an sinh xã hội do 

địa phương phát động, 6 tháng đầu năm 2020, các BTS trong tỉnh An Giang phát 

động “Nắm gạo tình thương” được hơn 98 tấn, phân phối thường xuyên cho hộ 

hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, còn cất mới 45 căn nhà Tình thương, nhà Đại đoàn 

kết, xây dựng 6 cây cầu và tặng gần 10.000 phần quà cho đồng bào nghèo. Có thể 

thấy, dù trong điều kiện nào, với tâm hướng thiện, bà con tín đồ luôn linh hoạt 

cách đóng góp riêng của mình, tạo nên hiệu ứng ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình 

đoàn kết giữa các tôn giáo, dân tộc, cộng đồng dân cư159.  

2.2.1.6. Với  Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 

Nghèo đói do mắc bệnh tật là một vấn nạn xã hội xuất hiện ở nhiều quốc 

gia, vùng lãnh thổ. Đối với người có thu nhập không tốt “cận nghèo” thì ốm đau 

một trận có thể trở thành người nghèo. Đối với người nghèo nếu bị ốm thì sẽ càng 

gặp khó khăn trong thoát nghèo, dễ lâm vào tình cảnh khốn cùng. Một vùng cộng 

đồng để nhiều người mắc bệnh tật và nghèo đói thì khó có thể phát triển được 

kinh tế - xã hội. Do đó người nghèo mắc bệnh tật, đau ốm cần được cứu trợ kịp 

thời thông qua hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ phần nào gánh nặng 

cho họ. Đây là công tác mà Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam thực hiện rất tốt 

thông qua hệ thống 212 hội quán160 cũng là các Phòng thuốc Nam Phước thiện từ 

Cà Mau đến Nha Trang. Những cơ sở khám chữa bệnh này cũng là nơi góp phần 

giúp người bệnh giải quyết các vấn đề về an ninh tinh thần, an ninh sinh tồn khi 

giảm bớt nỗi đau thể xác của họ bằng những phương thuốc của một nền y đạo 

thật sự; rồi dần hướng họ tu hành theo Phật pháp, mang lại sự bình an trong tâm 

hồn và sự tích cực trong tư tưởng. 

Hệ thống Phòng thuốc Nam Phước thiện được tổ chức chặt chẽ từ trung 

ương đến các chi hội địa phương. Mỗi một cơ sở gồm phòng khám, phòng kê đơn 

 
158 Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội, tr. 63. 
159Mỹ Hạnh 2020), “Nét đẹp trong công tác xã hội - từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo”, đăng trên 

https://baoangiang.com.vn/net-dep-trong-cong-tac-xa-hoi-tu-thien-cua-tin-do-phat-giao-hoa-hao-a277685.html , ngày 

08/07/2020, truy cập ngày 23/9/2021. 
160 Lê Đức Thắng (2019), “Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị nền y học cổ truyền dân 

tộc, vì sức khỏe cộng đồng”, Tạp chí Môi trường, số 9. 

https://baoangiang.com.vn/net-dep-trong-cong-tac-xa-hoi-tu-thien-cua-tin-do-phat-giao-hoa-hao-a277685.html
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bốc thuốc, phòng châm cứu, phòng điều trị các bệnh thông thường với trang thiết 

bị bảo đảm các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Vào các buổi sáng từ thứ 2 

đến thứ 7, bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngồi chờ rồi đợi gọi tên mời vào phòng 

chẩn bệnh. Tiếp đến các cư sĩ lương y thăm hỏi triệu chứng, bắt mạch tay bệnh 

nhân và chẩn bệnh; kê toa thuốc. Sau đó bệnh nhân được mời sang dược phòng 

nhận những thang thuốc Nam chữa trị căn bệnh. Nếu uống thuốc một thời gian 

mà chưa khỏi thì bệnh nhân trở lại tái khám, được điều trị tới khi dứt hẳn. 

Nhân viên ngành Y tế Phước thiện của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam 

là những người có nhiệm vụ ở phòng thuốc; gồm Huấn viên Y khoa, Y sĩ, Bác sĩ, 

Dược sĩ Y học cổ truyền, Lương y, Lương dược và những người phát nguyện học 

ngành Đông y; tất cả đều gọi chung là Y sĩ, Y sinh Phước thiện Tịnh Độ. Hiện 

nay đội ngũ phụ trách các Phòng thuốc Nam Phước thiện của Giáo hội gồm có 

786 y sĩ kiêm tu sĩ; 404 y sinh161. Nguồn nhân lực này được đào tạo rất bài bản, 

thực hiện theo đúng tôn chỉ hoạt động của đạo “Phước Huệ song tu”. Ngoài việc 

học chương trình của Giáo hội, Ban Trị sự Trung ương kết hợp với trường Trung 

cấp Y học cổ truyền với mục tiêu đào tạo nhân lực y tế phước thiện, để người y sĩ 

sau khi tốt nghiệp cấp 2 của Giáo hội sẽ học thêm kiến thức y học hiện đại kết 

hợp y học cổ truyền trong điều trị bệnh; sau khi tốt nghiệp đủ điều kiện hành 

nghề y theo quy định của Nhà nước. Các tỉnh thành hội luôn tạo điều kiện cho y 

sĩ phấn đấu trau dồi văn hóa, thi vào các trường Đại học Y Dược khoa Y học cổ 

truyền, các trường Trung cấp Y Dược các tỉnh để sau này có đủ điều kiện xin mở 

phòng thuốc cho Giáo hội theo điều kiện của Bộ, Sở Y tế. Ngoài ra Ban Trị sự 

còn hướng dẫn các địa phương cử người tham gia các lớp đào tạo về y dược do 

Sở Y tế các tỉnh tổ chức; sưu tầm các bài thuốc Nam quý hiếm hỗ trợ cho việc 

nâng cao trình độ cho y sĩ, y sinh.  

Bảng : Số liệu báo cáo của các tỉnh thành hội y sinh đang học y lý cấp 1 cấp 2 

và châm cứu năm 2020 

Tỉnh thành Số học viên 

Tp.HCM 7 

An Giang 16 

Bạc Liêu 12 

 
161 Nguyễn Thị Thu (2021), Hoạt động phước thiện của Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (qua nghiên cứu 3 tỉnh: 

An Giang, Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh), luận văn thạc sĩ Tôn giáo học, Học viện Khoa học xã hội- Viện 

hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tr. 44. 



103 

Bình Dương 30 

Đồng Tháp 47 

Hậu Giang 42 

Tiền Giang 62 

Vĩnh Long 11 

Tổng 228 

Nguồn: Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020 

Để các Phòng thuốc Nam Phước thiện hoạt động hiệu quả và đạt chất 

lượng tốt, Giáo hội luôn quan tâm tới việc đào tạo các y sĩ có trình độ với 3 trung 

tâm đào tạo nhân lực gồm Tổ đình Hưng Minh Tự (thành phố Hồ Chí Minh); Hội 

quán Hưng Nhơn Tự (tỉnh hội Long An); Hội quán Hưng Quảng Tự (tỉnh hội Cà 

Mau). Năm 2020, tại Trung ương Giáo hội Tổ đình Hưng Minh Tự làm lễ khai 

giảng Khóa Huấn viên Y khoa Sơ đẳng có 42 người tham dự 162.  

Với đường hướng hoạt động đúng đắn và cách làm bài bản, Tịnh Độ Cư Sĩ 

Phật Hội Việt Nam đã tổ chức tốt các khóa đào tạo, rèn luyện về chuyên môn lẫn 

đạo đức dành cho y sĩ, y sinh từ trung ương đến các tỉnh, thành hội. Trong nhiệm 

kỳ 2014 - 2019, Ban Trị sự đã tổ chức đào tạo được các khóa: 1/Trung ương đào 

tạo y sĩ cấp 1 và 2: 78 vị; y sĩ cấp 3: 73 vị; khóa tu nghiệp y sĩ đang đảm trách 

phòng thuốc tại các chi hội: 41 vị; khóa tu nghiệp châm cứu dành cho y sĩ đã tốt 

nghiệp cấp 2: 108 vị; 2/ Ban Trị sự các tỉnh phối hợp với Ban Giảng huấn Y khoa 

Trung ương đào tạo y sĩ nam dược cấp I và II: 289 vị 163. 

Bên cạnh đó, hơn 10.000 người làm công quả, hậu cần với những việc như 

trồng trọt, thu hái, phân loại, sơ chế, vận chuyển cây thuốc Nam. Tịnh Độ Cư Sĩ 

Phật Hội Việt Nam có được nguồn dược liệu lớn là nhờ lực lượng tình nguyện 

này được phân công làm việc rất bài bản. Ngoài ra, còn có nhiều tiểu thương ở 

các chợ đầu mối cung cấp miễn phí các loại rau củ, hoa trái dùng làm thuốc. Đội 

ngũ này đã góp phần không nhỏ vào công tác khám chữa bệnh cho người dân. 

Các hội quán đã thành lập được 70 vườn thuốc Nam với tổng diện tích 36 

ha. Chức sắc, chức việc, tín đồ cũng tự nguyện lập vườn thuốc hoặc trồng xen kẽ 

trong vườn nhà. Đặc biệt vườn thuốc chi hội Hưng Thắng Tự ở tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu đã ươm trồng hàng ngàn cây giống (như Xáo tam phân, Huỳnh bá, Xạ đen...) 

 
162 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2021), Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh. 
163 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2019), Báo cáo hoạt động phật sự 5 năm, nhiệm kỳ II (2014 - 2019). 
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và khai thác thu hái trên 160 tấn thuốc tươi điều phối, cung cấp cho các Phòng 

thuốc Nam Phước thiện trong và ngoài tỉnh. Các vườn thuốc Nam này vừa là nơi 

bảo tồn và cung cấp nguồn dược liệu tốt cho các phòng thuốc, vừa góp phần bảo 

vệ môi trường. Năm 2014, Giáo hội ký kết thực hiện chương trình “Phát huy vai 

trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” 

với các nội dung chính được thực hiện (từ năm 2019) như giữ gìn cảnh quan hội 

quán Xanh - Sạch - Đẹp; mỗi hội quán phải có vườn thuốc Nam, mỗi vườn nhà 

tín đồ nên trồng thuốc Nam; khai thác cây thuốc trong thiên nhiên có chừng mực 

và theo quy định của Giáo hội; thực hành tiết kiệm điện, nước, giảm ăn thịt động 

vật; hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần để gói thuốc, thay vào 

đó là các loại giấy hoặc bao bì dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng được; vận động tín 

đồ ở nông thôn làm nông nghiệp hữu cơ, hạn chế phân bón hoá học, thuốc trừ 

sâu, sử dụng phân bón hữu cơ an toàn cho môi trường và sức khỏe con người...164. 

Có thể thấy rằng, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam làm việc thiện nguyện 

với tinh thần tự nguyện, nỗ lực trường kỳ và bền vững qua nhiều thế hệ. Theo báo 

cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2008 của Ban Trị sự, kết quả chẩn trị bệnh 

của các Phòng thuốc Nam Phước thiện như sau: 

- Số thang thuốc phát ra: 11.622.321 thang 

- Số lượt bệnh nhân đến chẩn trị: 2.985.751 bệnh nhân 

- Số lượt bệnh nhân đến châm cứu: 955.636 bệnh nhân 

- Số lượt bệnh nhân đến trị đau mắt: 62.968 bệnh nhân 

Để đánh giá thành quả, lợi ích về mặt xã hội mà các Phòng thuốc Nam 

Phước thiện mang lại, tính trung bình trị giá một thang thuốc là 3000 đồng, lượt 

khám mắt, châm cứu 3000 đồng (thực tế giá trị đó là quá thấp so với mức chi phí 

khám chữa bệnh và bốc thuốc ngoài thị trường kể cả với bệnh viện Y học cổ 

truyền dân tộc của Nhà nước và các phòng khám chữa bệnh, bốc thuốc đông y tư 

nhân) thì tổng số tiền Phước thiện sẽ là:  

11.622.231 thang thuốc   x  3000đ   =  34.866.693.000 đồng 

955.636 lượt châm cứu   x  3000đ  = 2.866.908.000 đồng 

62.968 lượt khám mắt   x  3000đ  =   188.904.000 đồng 

 
164 Lê Đức Thắng (2019), “Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị nền y học cổ truyền dân 

tộc, vì sức khỏe cộng đồng”, Tạp chí Môi trường, số 9. 
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Tổng cộng:  37.922.505.000 đồng (ba mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi hai 

triệu năm trăm lẻ năm ngàn đồng) 165. 

Từ năm 2014 đến năm 2019, các Phòng thuốc Nam Phước thiện của Tịnh 

Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam đã thực hiện khám, chữa bệnh cho hơn 22 triệu 

lượtbệnh nhân, phát gần 75 triệu thang thuốc (bình quân 15 triệu thang 

thuốc/năm), tương đương với 3750 tấn thuốc phiến, là dược liệu đã sơ chế. Nếu 

tính khối lượng cây thuốc tươi thì tương đương với khoảng 10.000 tấn 166. 

Kết quả hoạt động của các Phòng thuốc Nam Phước thiện năm 2020 cho 

thấy sự tăng trưởng đáng kể.  

- Số lượt bệnh nhân đến xem mạch chẩn trị: 2.298.402 lượt người 

- Số lượt bệnh nhân đến châm cứu: 1.057.176 lượt người 

Cộng chung 3.355.587 lượt người 

- Số thang thuốc phát ra: 14.009.071 thang thuốc 

- Tương đương với: 3502 tấn thuốc phiến 

- Thuốc viên thuốc tán 18.157 kg 

Nếu tính mỗi lượt châm cứu, mỗi thang thuốc phát ra tương đương 15.000 

đồng, mỗi kg thuốc viên, thuốc tán tương đương 20.000 đồng; trong năm 2020 

ngành Y tế phước thiện đã góp phần vào công tác an sinh xã hội tương đương số 

tiền  [(1.057.176 + 14.009.701) x 15.000đ] + [18.157 x 200.00đ] = 

229.634.457.000  đồng 167. 

2.2.2. Giải quyết các vấn đề về an ninh tinh thần, an ninh sinh tồn: phục hồi 

nhân phẩm, tự kỷ, an ninh trật tự... 

An ninh tinh thần, an ninh sinh tồn là những vấn đề mới được đặt ra để 

phân tích và giải quyết các vấn đề trong xã hội đối với các tôn giáo trong nhiều 

năm trở lại đây. Theo Đỗ Lan Hiền khi nghiên cứu về an ninh và an ninh tôn giáo 

cho rằng, an ninh tôn giáo vừa thuộc phạm trù an ninh truyền thống và vừa thuộc 

phạm trù an ninh phi truyền thống. Theo đó, an ninh phi truyền thống như là an 

ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh 

con người, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị (nhân quyền cơ bản của con 

người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo). Trái với an ninh phi truyền 

thống là an ninh truyền thống nói về khả năng giữ vững được sự an toàn trước 

 
165 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2009), Báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2008 - 2009, thành phố Hồ Chí 

Minh. 
166 Lê Đức Thắng (2019), “Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị nền y học cổ truyền dân 

tộc, vì sức khỏe cộng đồng”, Tạp chí Môi trường, số 9. 
167 Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam (2021), Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh. 
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mối đe dọa của sự sinh tồn con người như đói khát, bạo lực về tinh thần...; đe dọa 

đến các yếu tố thuộc công nghệ thông tin; đe dọa đến các yếu tố thuộc lĩnh vực cơ 

sở hạn tầng, đe dọa đến yếu tố có tính chất chính trị trong đó có an ninh tôn 

giáo); đe dọa đến yếu tố kinh tế 168. Tuy nhiên, khi tiếp cận ở Việt Nam thì an 

ninh tôn giáo sẽ được tiếp cận dưới góc độ an ninh truyền thống như xung đột 

giữa tôn giáo với nhà nước, với tôn giáo, ly khai tôn giáo, khủng bố tôn giáo... và 

an ninh phi truyền thống như niềm tin (đa dạng đức tin, chuyển đổi đức tin); thế 

tục hóa (các hoạt động tôn giáo hướng đến xã hội), thực hành nghi lễ tôn giáo, 

cộng đồng tôn giáo, chính trị hóa tôn giáo, chính sách pháp luật về tôn giáo169.  

Hiện nay, do nhiều yếu tố khách quan tác động đến đời sống con người làm 

thay đổi cục diện cuộc sống thường hằng, họ lao theo những nhu cầu của đời 

sống, mong thỏa mãn tất cả các nhu cầu, nên những vấp ngã, những rủi ro mà họ 

gặp phải trong cuộc sống. Hoặc những số phận bất hạnh, ngay cả những nhu cầu 

cơ bản như ăn, mặc, ở… họ cũng không thể có được. Tất cả đều có chung một 

trạng thái là mất cảm giác an toàn và họ cần một chỗ dựa về tinh thần, lúc này 

những người có tôn giáo và không tôn giáo sẽ có sự khác nhau trong cảm nhận về 

an toàn trong cuộc sống tinh thần, như Peter Connolly đã cho rằng: “người mộ 

đạo chí ít cũng tin tưởng vào một thực tại “siêu thực nghiệm”-trans-empirical nào 

đó, tức là một quy cách siêu thực nghiệm của tồn tại, một quy cách vượt ra ngoài 

tầm với đến giác quan, về phạm vi vươn đến của con người”170. Hoặc, “sự hỗn 

loạn tâm thần có thể liên quan đến sự thay đổi cảm xúc một cách đột ngột, dữ dội 

và khốc liệt, mặt khác, sự hỗn loạn âm thần với tư cách là kinh nghiệm tôn giáo 

có thể biểu hiện như là kết quả của sức mạnh điều chỉnh bản thân”171. Sự điều 

chỉnh hành vi là đặc trưng nổi bật của tâm lý tôn giáo. Sự mất niềm tin, mất an 

toàn, ranh giới giữa cái sống và chết khiến cho con người tìm đến tôn giáo, tìm 

đến một lực lượng siêu nhiên làm chỗ dựa tinh thần và nắm bắt được điều đó, các 

tôn giáo cũng tự tìm hiểu và tìm đến những mảnh đời thiếu may mắn để hỗ trợ về 

tinh thần, đem đến sự an tâm trong cuộc sống cho họ. 

Như vậy, theo cách luận giải trên, ở phần này chúng tôi sẽ trình bày đến vấn 

đề tôn giáo có thể tham gia vào chăn sóc phục hồi nhân phẩm, chăm sóc trẻ tự 

kỷ, chăn sóc các bà mẹ, trẻ em bị bạo hành, bạo lực về tinh thần và tôn giáo tham 

gia vào gìn giữ an ninh trật tự tại các địa phương.... 

 

 
168 Đỗ Lan Hiền (2021), An ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay thực trạng, dự báo và tư vấn chính sách, Nxb 

Chính trị quốc gia sự thật. Hà Nội, tr. 33-37. 
169 Đỗ Lan Hiền (2021), An ninh tôn giáo ở Việt nam hiện nay thực trạng, dự báo và tư vấn chính sách, Nxb 

Chính trị quốc gia sự thật. Hà Nội, tr. 53-54. 
170 Peter Connolly, Chu Tiến Ánh dịch (2018), Tôn giáo học từ nhiều cách tiếp cận. Nxb Tri thức, Hà Nội, tr. 26. 
171 Vũ Dũng (1998), Tâm lý học tôn giáo. Nxb KHXH, Hà Nội, tr. 29. 
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2.2.2.1. Với Phật giáo 

Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo ngoài an sinh về vật chất là hoạt 

động y tế, giáo dục, phòng chống tệ nạn, hoạt động hỗ trợ, cứu trợ những đối 

tượng yếu thế trong xã hội như nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo 

đơn. Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo còn thể hiện sự an sinh về tinh thần 

như việc thành lập các đạo tràng cho tín đồ tu học, tịnh tâm; khoá tu an lạc, khoá 

tu mùa hè cho thanh thiếu niên; là những buổi thuyết pháp cho chúng sinh sống 

theo tinh thần từ bi, hỷ xả của Phật pháp mà Phật giáo cả nước vẫn làm thường 

xuyên. Hoạt động an sinh về tinh thần là không thể đo đếm được như hoạt động 

an sinh về vật chất. Ở Hà Nội một số năm gần đây, hầu hết các chùa đều thành 

lập đạo tràng, Đạo tràng tập hợp các Phật tử đến sinh hoạt nghe trụ trì thuyết 

pháp, giảng giáo lý Phật và những bài đạo đức Phật giáo như “tu để chuyển 

nghiệp”, “sống an lạc, chết thảnh thơi”, “Thuyết nhân quả 3 đời”… Qua đó con 

người trở nên sống tốt hơn, tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, tránh việc ác. 

Được tham gia sinh hoạt ở Đạo tràng con người sống lo giữ giới răn, ăn chay, 

niệm Phật thấy tâm thanh tịnh, trong lòng thoải mái hơn, gạt bỏ được những bức 

xúc thường nhật trong cuộc sống bon chen. 

Hoạt động TTXH của Phật giáo càng rộng lớn, phong phú và có chiều sâu. 

Tuy thế, logic phát triển của vấn đề còn ở chỗ cao hơn cả các hoạt hoạt động từ 

thiện nhân đạo, bảo trợ xã hội là xương sống của hoạt động từ thiện xã hội, trong 

lịch sử cũng như hiện tại, Phật giáo đang vươn lên để trở thành một ngành kinh 

tế, một nguồn cung ứng các dịch vụ công như y tế, giáo dục, nguồn lực văn hoá 

đạo đức cũng như chức năng mới “an ninh sinh tồn”… Điều đó cũng là sự vận 

dụng cơ hội phục vụ xã hội mà Đảng và Nhà nước ta khẳng định vai trò nguồn 

lực xã hội của các tôn giáo. 

Về mặt bản chất hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo có những nét khác 

biệt so với nhiều tôn giáo khác. Sự khác biệt này xuất phát từ đặc thù của giáo lý 

Phật giáo. Phật giáo luôn coi “Phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật”. 

Có nghĩa là Phật giáo lấy con người làm trọng tâm, từ bi, nhập thế. Phật giáo đề 

cao hành động từ thiện và chủ nghĩa cộng đồng, làm sao để giúp con người ta 

thoát khỏi khổ đau đạt đến hạnh phúc đó mới là điều hướng đến cao nhất của Phật 

giáo. Con người thoát khỏi sự tha hoá khổ đau từ tâm trí để đạt được hạnh phúc 

mà Phật giáo coi đó là sự giải thoát và giác ngộ. Trong hiện tại sinh diệt, làm sao 

con người ta phải tìm ra Niết bàn mà không lìa bỏ hiện tại, con người lúc này 

thực sự được giải thoát mà không rời bỏ thế gian sinh diệt, đây là nguồn lực “an 

ninh sinh tồn”. 



108 

Chương trình đại lễ cầu siêu cho các vong linh như liệt sĩ, tai nạn giao 

thông... hàng năm cũng được tổ chức nhằm an ủi vong linh những người đã khuất 

cũng như an định tâm tư tình cảm cho những người thân còn sống. Nhiều Đại trai 

đàn cầu siêu cho liệt sĩ ở nhiều nghĩa trang trong cả nước như: Côn Đảo, Phú 

Quốc, Trường Sơn, Quảng Trị, Điện Biên… thể hiện lòng biết ơn những người đã 

hi sinh vì Tổ quốc. 

2.2.2.2. Công giáo 

Vấn đề an ninh tinh thần 

Ngày nay, do những tác động, những tổn thương về mặt thể lý, tinh thần và 

tình cảm nên bất cứu ai cũng có nguy cơ trở thành người tâm thần. Do vậy, để 

nhận biết được điều này từ sớm và có sự can thiệp kịp thời sẽ tránh khỏi những bi 

kịch đau thương, đặc biệt việc phục hồi chức năng tại gia đình rất quan trọng cho 

sự phục hồi và hội nhập của người bệnh. Nhận thấy tầm quan trọng của sự nguy 

hiểm của căn bệnh tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đầy hiểm nguy về 

tinh thần, trong năm 2020, Caritas Đà Lạt đã tổ chức buổi truyền thông Phục hồi 

chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng. Buổi truyền thông được tổ 

chức tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt với khoảng 50 người là những người có người 

thân đang mắc chứng bệnh tâm thần, ngoài ra, còn có các tham dự viên ở các 

vùng lân cận Đà Lạt quan tâm các tham dự viên là những người đến từ các tỉnh, 

thành phố khác nhau như thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Bình Thuận….. Buổi 

truyền thông nói về chuyên môn bệnh tâm thần, các nguyên nhân, dấu hiệu nhận 

biết sớm, những phòng ngừa, điều trị sớm, nhằm giúp người bệnh có cơ hội phục 

hồi tốt. Việc phục hồi của người bệnh tâm thần tiến triển tốt hay xấu đều phụ 

thuộc vào gia đình bệnh nhân và cộng đồng xung quanh. Ngoài ra, buổi truyền 

thông cũng hướng dẫn những thủ tục, chính sách hiện nay mà người bệnh được 

hưởng các trợ cấp xã hội. Hai cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức (nam và nữ) đã kết 

hợp với Caritas Đà Lạt trong nhiều năm qua, nhất là cơ sở bảo trợ xã hội Trọng 

Đức nam. Các cơ sở bảo trợ là những tổ chức giúp việc hỗ trợ chăm sóc, điều trị 

và phục hồi chức năng cho người tâm thần được thành công tốt đẹp172. Một trong 

những hoạt động của các cơ sở bảo trợ đó là tổ chức đi chơi dã ngoại một nơi có 

không khí trong lành giúp bệnh nhân có thể hòa nhập cuộc sống bên cạnh người 

thân gia đình. Trong các hoạt động đó đều có nhân viên của Caritas đi cùng. Sự 

có mặt của các nhân viên tại các cơ sở giúp cho chất lượng cuộc sống của các anh 

 
172 John Tâm (2020), Caritas Đà lạt: truyền thông phục hồi chức năng cho người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

Bài viết đăng trên http://www.caritasdalat.org/2020/12/truyen-thong-phuc-hoi-chuc-nang-cho.html , ngày 

8/12/2020, truy cập ngày 28/9/2021. 

http://www.caritasdalat.org/2020/12/truyen-thong-phuc-hoi-chuc-nang-cho.html
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em bệnh nhân được nâng cao hơn và những người bệnh tâm thần cảm nhận được 

sự an yên trong cuộc sống, tin tưởng hơn vào cuộc sống. 

Một vấn đề nữa khi nói đến an ninh tinh thần đó là trẻ tự kỷ. Khi xã hội phát 

triển, nhất là tại các thành phố lớn, trẻ tự kỷ có xu hướng gia tăng, trong khi các 

trung tâm can thiệp cho trẻ tự kỷ lại rất ít, chưa chuyên nghiệp. Nhận biết được 

trọng tâm vấn đề trẻ tự kỷ, dòng Phaolô, Thành phố Hồ Chí Minh đã cử nữ tu đi 

học nước ngoài và trong nước các khóa học chăm sóc chuyên sâu cho trẻ tự kỷ. 

Năm 2009, dòng Phaolô thành lập Trung tâm Trúc Linh, chuyên dạy cho trẻ tự kỷ 

và huấn luyện cho người dạy trẻ tự kỷ. Bằng tình yêu thương, nhân hậu, các nữ tu 

của dòng đã góp phần can thiệp, dạy dỗ, cho các trẻ tự kỷ, bại não, rất nhiều em 

trong đó có sự phát triển tốt sau khi theo học. Theo báo cáo của Trung tâm, sau 

10 năm (2019) có 534 trẻ đến khám, trong đó có 437 bé nhập học, 305 em ra 

trường lúc 6 tuổi (trong đó có 105 em theo học được từ lớp 1 đến lớp 9 phổ 

thông, chiếm tỉ lệ 34%; số còn lại học tại các Trung tâm, các trường chuyên biệt 

hay ở nhà). Học sinh Trúc Linh thuộc địa bàn của 23/24 quận huyện Thành phố 

Hồ Chí Minh và 18 tỉnh, thành khác trong nước. Các trẻ phát triển rõ rệt, số trẻ 

nói được 80%, số phụ huynh tham dự tập huấn là 296 người, 40 giáo viên được 

đào tạo kỹ năng giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ173. 

Một vấn nạn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh tinh thần cho cộng đồng Công 

giáo đó còn là tuyên truyền nâng cao quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em, bảo 

vệ sự sống, chôn cất thai nhi bị nạo phá thai, bảo vệ trẻ em lang thang đường phố, 

trẻ bị lạm dụng tình dục, v.v… trong thời gian qua đã được các tổ chức từ thiện 

xã hội Công giáo hỗ trợ. Cụ thể: Mái ấm Mai Liên thuộc Hội dòng Mến Thánh 

giá Chợ Quán là nơi nuôi dưỡng các bé gái mồ côi từ 8 đến 17 tuổi và các thiếu 

nữ nghèo, bị lạm dụng tình dục. Các tu sĩ Dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kitô đã 

giúp 278 em gái cơ nhỡ làm mẹ an toàn, giáo dục nhân bản và hướng nghiệp cho 

các em với tổng kinh phí là 1.013.000.000 đồng (năm 2003 – 2007)174.  

Trước tình trạng nạo phá thai ngày một gia tăng, xuất hiện nhóm/ban Bảo 

vệ sự sống của các giáo xứ, giáo họ tự nguyện thu nhận thai nhi nạo phá để chôn 

cất. Mở đầu là Nhóm bảo vệ sự sống của giáo họ Bến Cốc (một giáo họ của giáo 

xứ Nội Bài - Hà Nội) rồi lan tỏa đến nhiều giáo phận khác. Hiện đã có hàng vạn 

thai nhi được đón nhận chôn cất trong các nghĩa trang/vườn Thánh của người 

 
173 Đào Thị Đượm (2019), “Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện 

xã hội”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 8/2019, tr.26. hoặc trên trang http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-

trao-doi-y-kien-cua-doc-

gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_ho

i-postX4JkbApo.html truy cập ngày 28/9/2021. 
174 Trần Thị Thu Hiền (2015), Hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Luận án tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 97-98. 

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
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Công giáo thể hiện tính nhân đạo, nhân văn. Đồng thời, qua đó giáo dục thế hệ trẻ 

biết sống đời sống thủy chung, tiết dục, sinh đẻ có trách nhiệm, giữ gìn hạnh phúc 

gia đình175. 

Ngoài ra, việc ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới cũng 

đáng được quan tâm. Đã có một số tổ chức từ thiện xã hội Công giáo của nước 

ngoài ở Việt Nam phối hợp với các cấp chính quyền thông qua các hoạt động 

truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trợ giúp tạo việc làm cho các nạn nhân để 

giúp đỡ họ trở lại đời sống bình thường, thậm chí nhiều chị em đã từng bị bán ra 

nước ngoài có cơ hội trở về tham gia tuyên truyền phòng chống nạn buôn bán phụ 

nữ tại địa phương, để nhằm giảm tải nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em mà những 

người nhẹ dạ cả tin mắc phải. 

Vấn đề an ninh trật tự, khu phố văn minh 

Về vấn đề này, chúng tôi xin trình bày những đóng góp của Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo với các phong trào thi đua yêu nước mang tính rộng lớn, thu được 

kết quả quan trọng đối với người Công giáo Việt Nam. Tiêu biểu phải kể đến 

cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trên cơ sở của 

cuộc vận động, nhận thấy với người Công giáo do có những nét đặc thù ở khu 

dân cư, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cụ thể hóa bằng phong trào: “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”. Nội 

dung của cuộc vận động cơ bản giống nội dung của Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc phát động nhưng có thêm phần nội dung tôn giáo – Công giáo. Cho đến 

nay, nó vẫn là một phong trào mang tính chủ đạo, tạo nhiều sự chuyển biến trong 

tư tưởng cũng như việc làm của người Công giáo đối với cộng đồng. Trong Hội 

nghị lần thứ hai, nhiệm kì III vào tháng 01-1999 của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo 

Việt Nam đã chính thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 10 nội dung thi 

đua (bảy tốt Đời, ba đẹp Đạo)176 yêu nước của đồng bào Công giáo. Với sự nỗ lực 

của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào dần dần đi vào cuộc sống, 

được đông đảo đồng bào Công giáo đón nhận tích cực và thực hiện có hiệu quả 

bằng những việc làm cụ thể trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đồng thời, trong Nghị quyết 

 
175 Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2018), 

Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học. Hà Nội, Tr. 52 
176 Bảy tốt đời: Phát triển kinh tế tốt; nếp sống tốt; trật tự xã hội tốt; giáo dục - y tế tốt; chương trình dân số tốt; 

bảo vệ môi trường tốt; nghĩa vụ công dân tốt. Ba đẹp đạo: Đẹp trong đạo đức lối sống; đẹp trong tinh thần bác ái - 

yêu thương; đẹp trong nếp sống Đạo. 
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TW 5 đã đưa ra những giá trị bền vững đã được kết tinh trong chiều dài lịch sử 

của dân tộc: “Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc; Tinh thần đoàn 

kết, ý thức cộng đồng (gắn kết cá nhân - gia đình - làng xã - tổ quốc); Lòng nhân 

ái, khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý; Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; 

Sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống”177. 

Một số hoạt động cụ thể như: phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”, coi việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan 

trọng để bảo đảm cuộc sống bình yên của chính mình và mọi người. Cộng đoàn 

giáo dân cùng nhau chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật tín ngưỡng, tôn giáo...; xây dựng và 

thực hiện tốt các nội quy, quy ước, hương ước nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh Thực 

hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 

quyền và nghĩa vụ công dân, làm trọn bổn phận của cộng đoàn giáo dân với Giáo 

hội. Nhiều giáo xứ còn tổ chức các mô hình bảo vệ an ninh, trật tự, như Giáo xứ 

Mỹ Hưng - Chơn Thành có Đội Thanh niên xung kích, gồm 24 thành viên tự 

nguyện tham gia. Giáo xứ Long Điền - Phước Long có mô hình “Gia đình không 

có người thân vi phạm pháp luật” được 100% số hộ gia đình tham gia thực hiện. 

Tại thành phố Đà Nẵng, có nhiều giáo dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh khu 

phố, phối hợp với các cơ quan chức năng chặn bắt cướp, xóa các tụ điểm hút 

chích ma túy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn dân cư, được nhân dân yêu 

mến và lãnh đạo chính quyền các cấp ghi nhận, khen thưởng. Ở các khu dân cư 

có đông đồng bào Công giáo, các tệ nạn xã hội ít xảy ra, như khu chung cư Hòa 

Minh, khu dân cư Cồn Dầu, các khu dân cư Công giáo trên địa bàn xã Hòa Sơn, 

Hòa Ninh, khu dân cư Giáo họ Gioan B thuộc Giáo xứ Gia Phước, khu dân cư số 

13 thuộc Giáo xứ Nhượng Nghĩa, tổ 48 khu dân cư Giáo xứ Nội Hà, khu dân cư 

Quang Thành 3a thuộc Giáo xứ Hòa Khánh,... Các mô hình “vùng giáo 3 không” 

(không có tội phạm, không có người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, không 

có người vi phạm pháp luật) của Giáo xứ Tam Tòa, “Xóm đạo bình yên” của Giáo 

họ Tùng Sơn và khu dân cư Công giáo An Ngãi Tây, “Nói không với rác và thực 

phẩm bẩn” của Giáo xứ Hòa Khánh và Giáo họ Hòa Minh... đã góp phần tích cực 

vào việc bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương178. 

 

 

 
177 Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Hà Nội, 

tr. 23. 
178Trần Xuân mạnh (2019), Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, 

đẹp đạo. bài viết đăng trên https://www.tapchicongsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/55110/dong-bao-cong-giao-

tich-cuc-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc%2C-song-tot-doi%2C-dep-dao.aspx  , ngày 6/6/2019, truy 

cập ngày 9/5/2021. 

https://www.tapchicongsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/55110/dong-bao-cong-giao-tich-cuc-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc%2C-song-tot-doi%2C-dep-dao.aspx
https://www.tapchicongsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/55110/dong-bao-cong-giao-tich-cuc-tham-gia-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc%2C-song-tot-doi%2C-dep-dao.aspx
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2.2.2.3. Tin Lành 

Ngoài hoạt động cai nghiện ma túy, HTTLVN (miền Bắc) còn mở rộng 

chương tình phục hồi nhân phẩm đối với những người nghiệm ma túy với chương 

trình "Ánh sáng một con đường" được thành lập năm 2011 với mục đích đi vào 

các cơ sở cai nghiện của Nhà nước để làm chứng về sự biến đổi của bản thân 

dưới quyền phép chữa lành của Thiên Chúa. Năm 2014, chương trình phục hồi 

của nhóm Tin Lành Nam Quốc Trung đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 

Nội đồng ý cho thử nghiệm chương trình phục hồi trong 3 năm (từ 2014 - 2016) 

tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục - Lao động xã hội số 2 (xã Yên Bài, huyện Ba 

Vì, Thành phố Hà Nội). Tuy nhiên chương trình kết thúc mà không đủ cơ sở để 

đánh giá hiệu quả nên đã dừng lại từ năm 2016179. Hy vọng sẽ có những dự án 

đồng bộ và chặt chẽ hơn để có thể hỗ trợ cho các gia đình có bệnh nhân nghiệm. 

2.1.3. Một số mô hình hoạt động điển hình  

2.1.3.1. Phật giáo  

Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo mấy chục năm qua đã đạt được 

thành tựu đáng kể, trên nhiều mặt hoạt động được Ban từ thiện xã hội Trung 

ương Giáo hội Phật giáo đề ra. Mỗi một lĩnh vực từ thiện xã hội của Phật giáo đã 

có những mô hình hoạt động điển hình cần được nhân rộng.  

Trong lĩnh vực bảo trợ, chăm sóc trẻ mồ côi, người già không nơi nương 

tựa 

Trường tình thương Phật Quang - một cơ sở bảo trợ xã hội của Phật giáo 

tỉnh Kiên Giang do Hoà thượng Thích Minh Nhẫn sáng lập. Ngày 06 tháng 09 

năm 2002 là ngày đầu tiên đến trường của 100 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

từ lớp 1 đến lớp 3. Hoạt động từ năm 2002 đến năm 2006 cơ sở đã giúp được 

đông trẻ em hoàn thiện về nhân cách và tiến bộ trong học tập. Đến năm 2006, với 

sự quyết tâm Hoà thượng Thích Minh Nhẫn và Phật giáo tỉnh Kiên Giang, cùng 

với sự ủng hộ của UBND tỉnh Kiên Giang cho phép thành lập Trung tâm từ thiện 

xã hội Phật Quang với chức năng là “Tiếp nhận, tổ chức, quản lý, nuôi dưỡng, 

giáo dục các đối tượng: Trẻ em mồ côi bị mất nguồn nuôi dưỡng, không nơi 

nương tựa”. Tự tin bước tiếp với sự cố gắng vượt qua những khó khăn về đội ngũ 

giáo viên, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động… nhưng với sự quyết tâm đồng lòng 

của tập thể Ban giáo dục và cán bộ nhân viên trung tâm phối hợp với các ban 

ngành liên quan đã tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục cho 120 trẻ em theo 

chế độ nội trú miễn phí 3 cấp học (Tiểu học, PTCS, PTTH) đạt hiệu quả cao. Đến 

 
179 Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội.  Kỷ yếu hội thảo khoa học, tr. 

54-59. Tài liệu nội bộ. 
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năm 2013, được sự ủng hộ của “Quỹ sống để yêu thương” - Nhà trẻ Nhân Ái 

thuộc Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang được hình thành và đi vào hoạt động 

với chức năng là giáo dục mầm non chế độ bán trú miễn phí nuôi dạy 92 trẻ em 

từ 13 tháng tuổi đến 5 tuổi. Từ 2002 – 2017, Trung tâm từ thiện Xã hội Phật 

Quang đã giáo dục, nuôi dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 5 

cấp học: Mầm non, Tiểu học, Phổ thông cơ sở, Phổ thông Trung học và Đại học. 

Việc làm này thể hiện lòng Từ bi của người con Phật; sự đóng góp đầy ý nghĩa 

của người sáng lập, của mạnh thường quân và Hệ thống giáo dục Phật giáo tỉnh 

Kiên Giang, đã và đang góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương180. 

 Chùa Lâm Quang, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh là một ngôi chùa 

không lớn lại ở vùng có nhiều khó khăn, nhưng từ năm 1997 ni sư trụ trì Thích 

Nữ Diệu Huyền đã chăm sóc hàng trăm người già neo đơn không nơi nương tựa 

có hoàn cảnh khác nhau, sinh sống ở nhiều địa phương khác nhau. Các cụ được 

Ni sư cùng với những người làm công tác từ thiện ở đây chăm sóc về cơm ăn, 

nước uống, chữa bệnh. Chùa được chia làm 3 khu khác nhau: một khu dành cho 

những người già yếu không thể di chuyển được, một khu dành cho những người 

có sức khoẻ tương đối bình thường, khu thứ ba là dành cho những người khoẻ 

mạnh. Năm 2016, đã có 15 ni sư chăm sóc nuôi dưỡng 118 cụ già và 4 em nhỏ 

mô côi. Đến nay chùa Lâm Quang đang cưu mang 149 người trong đó có 166 cụ 

già còn lại là trẻ em cơ nhỡ. Từ khi bắt đầu công tác này đến nay đã có hơn 300 

người đã khuất được an táng, thờ cúng tại chùa. Suốt thời gian qua chùa là nơi có 

vòng tay nhân ái nuôi dưỡng, chăm sóc hàng nghìn những con người bất hạnh 

góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội181. 

Chùa Diệu Pháp, đường Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành 

phố Hồ Chí Minh – Đây là cơ sở hoạt động có tư cách pháp nhân, có dấu riêng và 

mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của nhà nước. Cơ sở được Hoà thượng 

Thích Minh Khai thành lập và hoạt động từ năm 1992, tên đầu tiên là “Mái ấm 

tình người” nuôi dưỡng những cụ già neo đơn. Trải qua hơn 20 năm khắc phục 

những khó khăn về cơ sở vật chất, cho đến nay chùa được xây dựng khang trang, 

là nơi tiếp nhận nuôi dưỡng hoàn toàn miễn phí cho những người già neo đơn, 

không nơi nương tựa, giúp họ ổn định nơi ăn chốn ở đến cuối đời. Hiện nay cơ sở 

có thể cưu mang tối đa là 60 người. Khi vào đây, các cụ được nhà chùa chăm sóc 

về mọi mặt như về dinh dưỡng, vệ sinh, y tế, thể dục văn hoá, tôn giáo. Nguồn tài 

chính hoạt động của cơ sở do đồng bào Phật tử hảo tâm trong và ngoài nước đóng 

 
180Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang, https://www.vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=page&op=trung-tam-

tu-thien-xa-hoi-phat-quang.html, ngày truy cập 11/10/2021. 
181Thanh Tâm (tổng hợp), Chùa Lâm Quang: Ngôi chùa 22 năm nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, 

https://phatgiao.org.vn/chua-lam-quang-ngoi-chua-22-nam-nuoi-duong-cac-cu-gia-neo-don-d36717.html, ngày 

truy cập 11/10/2021. 

https://www.vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=page&op=trung-tam-tu-thien-xa-hoi-phat-quang.html
https://www.vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=page&op=trung-tam-tu-thien-xa-hoi-phat-quang.html
https://phatgiao.org.vn/chua-lam-quang-ngoi-chua-22-nam-nuoi-duong-cac-cu-gia-neo-don-d36717.html
https://phatgiao.org.vn/chua-lam-quang-ngoi-chua-22-nam-nuoi-duong-cac-cu-gia-neo-don-d36717.html


114 

góp, và nguồn lực tài chính của khách thập phương. Cơ sở chùa Diệu Pháp là một 

trong những cơ sở điển hình trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người già 

không nơi nương tựa của Phật giáo Việt Nam182. 

Trong lĩnh vực tổ chức những trung tâm dạy nghề  

Trung tâm dạy nghề miễn phí Phùng Xuân được thành lập năm 1998 do 

Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh 

thường quân trong và ngoài nước giúp đỡ. Theo cổng thông tìn của MTTQVN 

tỉnh Quảng Trị, Trung tâm có 12 người là đội ngũ lãnh đạo và cán bộ phụ trách 

đào tạo. Diện tích là 668 m2, có 2 phòng lý thuyết, 2 phòng thực hành, 3 phòng 

nội trú, phòng họp, phòng ăn, nhà bếp, khu vệ sinh, sân chơi. Trung tâm đã đào 

tạo các nghề: Nghề may công nghiệp thời gian đào tạo 3 tháng; Chăn nuôi thú y 2 

tháng; Sửa chữa máy nông nghiệp 3 tháng; Trồng nấm rơm 2 tháng; Nghề chằm 

lá nón 2 tháng một khoá, Tin học văn phòng... Số lượng dự tuyển hàng năm là 

120 học viên. Việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo căn cứ vào hướng 

dẫn của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Trị. Suốt 20 năm qua, Trung 

tâm đã đào tạo được 76 khoá khọc tất cả các ngành nghề, số lượng học viên ra 

trường là 2138 người, trong đó 448 học viên là người dân tộc thiểu số. Do Trung 

tâm có mối quan hệ với nhiều công ty, xí nghiệp nên có uy tín tìm việc làm cho 

học viên. Theo thống kê đã có trên 80% số học viên tốt nghiệp đã có việc làm, 

thu nhập, ổn định cuộc sống. MTTQVN phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh 

nhằm hỗ trợ và nhân rộng mô hình dạy nghề của trung tâm ở nhiều nơi183. 

Trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AISD 

Văn phòng tư vấn, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS của 

Chùa Kỳ Quang II được thành lập vào tháng 7/2003 do Hoà thượng Thích Thiện 

Chiếu trực tiếp điều hành. Ban tư vấn gồm 13 thành viên của phòng khám Tuệ 

tĩnh đường. Người được giao nhiệm vụ thực hiện là Y – Dược sư Nguyễn Viết 

Xô – trưởng phòng khám cùng tất cả các thành viên được tập huấn ở Thái Lan do 

UNICEF tài trợ. Số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị tại đây từ năm 

2004 đến nay xấp xỉ 10 nghìn người được điều trị hoàn toàn miễn phí bằng nguồn 

thảo dược thiên nhiên, đặc biệt viên tăng sức đề kháng do dược sư Nguyễn Xô 

Viết điều chế đạt đạt hiệu quả cao trong điều trị bệnh cho bệnh nhân nhiễm 

 
182 Nguyễn Thị Thanh Tùng (2018), Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh với hoạt động bảo trợ người cao tuổi (điểm 

cứu: cơ sở bảo trợ xã hội chùa Diệu Pháp, tp. Hồ Chí 

Minh),https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/57-phat-giao-thanh-pho-ho-chi-

minh-voi-hoat-dong-bao-tro-nguoi-cao-tuoi-diem-cuu-co-so-bao-tro-xa-hoi-chua-dieu-phap-tp-ho-chi-minh-

208.html, ngày đăng bài 6/9/2018, ngày truy cập 11/10/2021. 
183 Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị (2018), Công tác bảo trợ xã hội và dạy nghề của giáo hội 

phật giáo việt nam tỉnh Quảng Trị hiện nay, https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-

hoi/64-cong-tac-bao-tro-xa-hoi-va-day-nghe-cua-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-quang-tri-hien-nay-215.html, 

ngày đăng bài 6/9/2018, ngày truy cập 11/10/2021. 

https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/57-phat-giao-thanh-pho-ho-chi-minh-voi-hoat-dong-bao-tro-nguoi-cao-tuoi-diem-cuu-co-so-bao-tro-xa-hoi-chua-dieu-phap-tp-ho-chi-minh-208.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/57-phat-giao-thanh-pho-ho-chi-minh-voi-hoat-dong-bao-tro-nguoi-cao-tuoi-diem-cuu-co-so-bao-tro-xa-hoi-chua-dieu-phap-tp-ho-chi-minh-208.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/57-phat-giao-thanh-pho-ho-chi-minh-voi-hoat-dong-bao-tro-nguoi-cao-tuoi-diem-cuu-co-so-bao-tro-xa-hoi-chua-dieu-phap-tp-ho-chi-minh-208.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/64-cong-tac-bao-tro-xa-hoi-va-day-nghe-cua-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-quang-tri-hien-nay-215.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/64-cong-tac-bao-tro-xa-hoi-va-day-nghe-cua-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-quang-tri-hien-nay-215.html
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HIV/AIDS. Dược sư Nguyễn Xô Viết được Thủ tướng tặng bằng khen, tập thể 

phòng khám cũng được Thủ tướng tặng huân chương lao động hạng 3184.  

Câu lạc bộ Hương Sen (tiền thân là nhóm Vì ngày mai tươi sáng) ở chùa 

Pháp Vân, Hà Nội là nơi chia sẻ vấn đề kì thị, nơi chăm lo cả về vật chất lẫn tinh 

thần cho người nhiễm HIV/AIDS. Những bài thuyết giảng của Đại đức Thích 

Thanh Huân về tình thương trong giáo lý Phật giáo một mặt đã xóa dần những 

định kiến của mọi người với bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Mặt khác, nội dung 

của những bài giảng này cũng khiến những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS bớt đi 

mặc cảm, tham gia tích cực hơn trong các chương trình do Câu lạc bộ tổ chức để 

dần có sự cảm thông, hòa đồng với xã hội.   

Chùa Từ Đàm, nơi chăm sóc và hướng dẫn cho bệnh nhân HIV/AIDS. Ban 

Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp tư vấn chăm sóc người nhiễm 

HIV/AIDS tại cộng đồng cho 30 Tăng Ni năm 2004; tháng 1 năm 2005, tập huấn 

nâng cao việc chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS bằng phương pháp áp dụng 

thuốc Nam cho 15 Tăng Ni và Phật tử tại Trường Trung cấp Phật học Huế. 

2.1.3.2. Công giáo 

Mô hình cô nhi viện, nhà dưỡng lão 

Cô nhi viện Thánh An, Bùi Chu, Nam Định185 mang tên Nhà Dục Anh do 

Thừa sai người Tây Ban Nha Diaz Sanjurjo thành lập vào năm 1852. Cô nhi viện 

hiện nay với tên mới là Cô nhi viện Thánh An đã tiếp tục truyền thống ban đầu, 

nuôi dưỡng khoảng 130 trẻ em mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi. Hiện có 35 nữ tu và 

các tình nguyện viên, nhưng phương pháp tổ chức có những điểm mới, dựa trên 

tinh thần cộng đồng trách nhiệm, kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi tổ chức, cá 

nhân và họ hàng, gia đình của các em.  

Nhà dưỡng lão tình thương Tân Thông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh186 được 

thành lập vào năm 1988, theo sáng kiến của Linh mục chính xứ giáo xứ Tân 

Thông. Đại diện là nữ tu Nguyễn Thị Kim Hoa, dòng Thừa sai Bác ái Chúa Kitô. 

Cơ sở tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 60 cụ già không nơi nương tựa từ 70 

tuổi trở lên trong phạm vi toàn quốc, không phân biệt tôn giáo. Những cụ được 

 
184Tuệ Tĩnh đường chùa Kỳ Quang II (2018), Tình hình hoạt động phòng khám từ thiện Tuệ Tĩnh Đường chùa Kỳ 

Quang II quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến nay, 

https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/68-tinh-hinh-hoat-dong-phong-kham-tu-

thien-tue-tinh-duong-chua-ky-quang-ii-quan-go-vap-thanh-pho-ho-chi-minh-tu-nam-2000-den-nay-220.html, ngày 

đăng bài 6/9/2018, ngày truy cập 11/10/2021. 
185 https://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-0-ConhivienThanhAn.htm truy cập 

ngày 30/9/2021. 
186 Phòng Phát triển xã hội Nhà Thờ chính tòa Đức Bà (2010), Danh bạ các hoạt động xã hội của người Công giáo 

tại TP. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh. 

https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/68-tinh-hinh-hoat-dong-phong-kham-tu-thien-tue-tinh-duong-chua-ky-quang-ii-quan-go-vap-thanh-pho-ho-chi-minh-tu-nam-2000-den-nay-220.html
https://vbgh.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=ban-tu-thien-xa-hoi/68-tinh-hinh-hoat-dong-phong-kham-tu-thien-tue-tinh-duong-chua-ky-quang-ii-quan-go-vap-thanh-pho-ho-chi-minh-tu-nam-2000-den-nay-220.html
https://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-0-ConhivienThanhAn.htm
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đón vào đây đều là những người không tài sản, không nhà cửa, không con cái, các 

cụ được ăn, ở, chăm sóc sức khỏe miễn phí và chu toàn hậu sự khi qua đời. 

Cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em khuyết tật  

Mái ấm Thiên Ân đây là mô hình của anh Nguyễn Quốc Phong, giáo xứ 

Tân Hương, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh được hình thành năm1999, với sự 

giúp đỡ, chăm sóc tận tình và phương pháp giáo dục hiệu quả của 11 nhân viên 

cùng một số tình nguyện viên, trong đó có các tu sĩ thuộc dòng Mân Côi, dòng 

Mến Thánh giá Thủ Thiêm và dòng Chúa Cứu thế, mái ấm Thiên Ân. Cơ sở trực 

tiếp nuôi dạy nội trú thường xuyên khoảng 30 em và mở một số lớp ngoại trú dạy 

chữ Braille và dạy nghề cho các em khiếm thị trong địa bàn thành phố. Hiện đã 

có 97 em rời mái ấm sống cuộc sống tự lập, có nghề nghiệp riêng187. 

Mái ấm Mai Tâm Q.Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 

2005. Mái ấm do linh mục Phương Đình Toại, phụ trách Ban Mục vụ chăm sóc 

người có HIV/AIDS thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Mai Tâm 

sẵn sàng đón nhận tất cả những bà mẹ đơn thân và các trẻ em mồ côi, sống và 

chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hiện nay mái ấm Mai Tâm có 23 bà mẹ đang 

sống, vừa phụ chăm sóc trẻ vừa được giúp để có việc làm tạo thu nhập, 90 trẻ mồ 

côi nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ngoài việc chăm sóc và điều trị, các 

trẻ tại còn được đến trường để được hoà nhập với cộng đồng, được giáo dục về 

nhân bản. Mai Tâm còn đang tiếp tục hỗ trợ học phí và dinh dưỡng hàng tháng 

cho hơn 300 trẻ sống với HIV/AIDS từng đến Mai Tâm, nay đã trở về cộng đồng 

và gia đình. Tất cả đều được chăm sóc dinh dưỡng, tinh thần, được giáo dục và 

được tiếp cận uống thuốc điều trị đặc hiệu nhằm ngăn chặn sự phát triển của 

HIV/AIDS và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời có biện pháp dự phòng 

lây nhiễm từ mẹ sang con cho phụ nữ có thai sống bị nhiễm HIV/AIDS188. 

Xóa đói giảm nghèo 

Nhóm Tín dụng – Tiết kiệm tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận của Caritas Phan Thiết189 là mô hình phát triển cộng đồng bền vững được 

chính quyền địa phương ủng hộ, do tổ chức Caritas Phan Thiết thành lập với số 

vốn ban đầu khoảng trên dưới 100 triệu đồng kết hợp tín dụng với học bổng. Các 

 
187 Phòng Phát triển xã hội Nhà Thờ chính tòa Đức Bà (2010), Danh bạ các hoạt động xã hội của người Công giáo 

tại TP. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh. 
188 Đào Thị Đượm (2019), “Vài nét về hiện trạng, nguồn lực của Công giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện 

xã hội”, Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 8/2019 Tr 24-27. hoặc trên trang http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-

va-trao-doi-y-kien-cua-doc-

gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_ho

i-postX4JkbApo.html truy cập ngày 28/9/2021. 
189http://conggiao.info/caritas-phan-thiet-thanh-lap-quy-tin-dung-%E2%80%93-tiet-kiem-tai-dagury-da-mi-d-5067 

truy cập ngày 30/9/2021. 

http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://btgcp.gov.vn/tin-bai-nghien-cuu-va-trao-doi-y-kien-cua-doc-gia/Vai_net_ve_hien_trang__nguon_luc_cua_Cong_giao_trong__cac_linh_vuc_y_te__giao_duc__tu_thien_xa_hoi-postX4JkbApo.html
http://conggiao.info/caritas-phan-thiet-thanh-lap-quy-tin-dung-%E2%80%93-tiet-kiem-tai-dagury-da-mi-d-5067
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nữ tu, nhân viên Caritas Phan Thiết đã hướng dẫn và giúp đỡ các hội viên hiểu rõ 

về tín dụng, về tiết kiệm cũng như mục đích, lợi ích của tiết kiệm, đồng thời 

hướng dẫn cách quản lý tài sản, tài chính hiệu quả sử dụng … Các tổ viên sẽ lần 

lượt được vay vốn lãi suất thấp để buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt tăng thu nhập 

cho gia đình, góp phần nâng cao vị thế và sự tham gia của phụ nữ trong làm kinh 

tế gia đình, tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường. 

Mô hình an ninh trật từ, xóm làng yên vui 

Chúng tôi xin giới thiệu một số mô hình an ninh trật tự được tổ chức giáo 

hội cơ sở (các giáo xứ, giáo họ) phối hợp, tổ chức triển khai 190 

TT Tên mô hình Tiêu chí hoạt 

động 

Một số địa phương 

1 Xứ đạo, họ đạo 3 không - Không tội phạm 

- Không ma túy 

- Không mại dâm 

Vĩnh Thạnh, Tp. Cần 

Thơ 

2 3 an toàn - An toàn về tài 

sản 

- An toàn về người 

- An toàn về địa 

bàn 

Nam Định 

3 Giáo xứ, giáo họ không ma túy - Không ma túy Thái Bình 

 

4 Giáo dân tự quản về an ninh trật 

tự 

- Tự phòng 

- Tự quản 

- Tự bảo vệ 

- Tự hòa giải 

Khoan Dụ, Hòa Bình 

5 Xóm đạo bình yên “Đèn trước ngõ, 

mõ trong nhà, 

cổng rào an ninh 

trật tự” 

Hậu Giang  

2.1.3.3. Tin Lành 

Trung tâm giải cứu người nghiện của Hội thánh Tin lành Ân Điển ở Thái 

Bình được thành lập năm 2002, là nơi giải cứu nhiều cuộc đời tưởng chừng như 

bỏ đi, tuy nhiên sau khi đến trung tâm này, họ lại được “cứu sống” và trở về với 

đời thường. Sau 10 năm thành lập, trung tâm đã mở rộng phạm vi hoạt động như: 

 
190 Dẫn theo: Viện Nghiên cứu Tôn giáo (2017), Đối thoại liên niềm tin tôn giáo và trách nhiệm xã hội. Kỷ yếu 

hội thảo khoa học quốc tế, Hà Nội, tr. 485- 493. 
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4 Trung tâm đã được mở ra tại Tiền Hải – Thái Bình với 2 Trung tâm, Tại Hà Nội 

1 Trung tâm, Tại Thái Nguyên 1 Trung tâm. Dự kiến sẽ có thêm 1 Trung tâm nữa 

tại thành phố Thái Bình và 9 Hội Thánh được mở ra tại: Thái Nguyên, Bắc 

Giang, Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình…và hàng trăm người đã được cứu, được 

giải thoát ra khỏi ma tuý… qua các Trung tâm. Đặc biệt, người nghiện ma túy 

được cai nghiện tại các cơ sở Tin Lành bằng phương pháp "niềm tin và tương 

trợ” chứ không dùng thuốc. Người nghiện tới đây sẽ được giao kết bạn bè, cai 

nghiện bằng tinh thần là chính. Họ ăn năn về tội lỗi của mình, tin vào bản thân và 

quyết tâm từ bỏ nàng tiên nâu. Mỗi khi có ai đó lên cơn được mọi người đấm 

bóp, giữ chân tay và massage theo phương pháp vật lý trị liệu. Trung tâm sẽ là 

nơi hứa hẹn những điều tươi sáng đối với những con người bất hạnh vô tình hay 

hữu ý và mong cho xã hội được bình an, cuộc sống được yên vui.191 

Một trung tâm nữa cũng cần nhắc đến đó là Trung tâm giải cứu Aquila192 

cũng đã thành công trong việc cai nghiện. Mặc dù khác nhau về quy mô,  

tên gọi nhưng các trung tâm cai nghiện ma tuý do đạo Tin Lành tổ chức đều 

chung một cách thức, phương pháp cai nghiện gồm 05 bước sau193: 

“Bước 1: Tiếp cận tư vấn  

Thông tin về hoạt động cai nghiện ma túy được các Hội thánh đăng tải trên 

website, mạng xã hội (facebook, zalo, viber) dưới các tên gọi “mục vụ chữa lành”, 

“mục vụ phục hồi”; hoặc thông qua mạng lưới nhân sự truyền thông vốn là người 

đã cai thành công từ mô hình. 

Quá trình tiếp cận, nhân viên tư vấn sẽ làm chứng về sự biến đổi của bản thân 

(trong tôn giáo gọi là “phương pháp chứng đạo”); tìm hiểu tình hình sử dụng chất 

ma túy, đặc điểm, tính cách, các mối quan hệ của học viên; đồng thời thông tin về 

hoạt động, nguyên tắc, quy định mà học viên và gia đình học viên phải tuân thủ 

nếu tham gia, bao gồm việc học Kinh thánh, cắt cơn không dùng thuốc, quy chế 

sinh hoạt tại điểm nhóm, kinh phí đóng góp, chế độ thăm nuôi, nghỉ phép,… 

Hoạt động tư vấn có thể diễn ra tại các điểm cai nghiện, cũng có thể diễn ra qua 

điện thoại, qua mạng xã hội hoặc qua các buổi chứng đạo của người tốt nghiệp tại 

các Hội thánh. Các Hội thánh cũng sẵn sàng cử nhân viên tư vấn trực tiếp cho gia 

đình học viên nếu gia đình có nguyện vọng.  

 
191Phạm Khắc Duy (2012), Kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm “Ân Điển cho mọi người”. Bài đăng trên 

https://hoithanh.com/7328/ky-niem-10-nam-thanh-lap-trung-tam-an-dien-cho-moi-nguoi.html ngày 3/5/2012, truy 

cập ngày 30/9/2021. 
192 https://aquilacenter.org/ truy cập ngày 30/9/2021. 
193 Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội.  Kỷ yếu hội thảo khoa học, tr. 

54-59. Tài liệu nội bộ. 

https://hoithanh.com/7328/ky-niem-10-nam-thanh-lap-trung-tam-an-dien-cho-moi-nguoi.html%20ngày%203/5/2012
https://aquilacenter.org/
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Sau tư vấn, nếu gia đình và học viên đồng ý tham gia cai nghiện tại cơ sở, nhân 

viên cai nghiện lập hồ sơ về học viên bao gồm: Thông tin cá nhân, thông tin y tế, 

tình trạng nghiện của học viên; cam kết của gia đình về việc tự nguyện tham gia. 

Việc tiếp nhận, phân loại học viên đa số dựa vào kinh nghiệm của nhân viên vốn 

từng là người nghiện và khai báo của người tham gia. Một số điểm cai đã thực 

hiện thăm khám y tế, test ma túy nhanh bằng que thử 4 chân.  

Bước 2. Cắt cơn, giải độc 

Việc cắt cơn giải độc thường diễn ra trong 7 - 30 ngày tùy theo tình trạng nghiện 

và chất ma túy mà học viên sử dụng. Hoạt động cắt cơn diễn ra tại phòng riêng, 

khép kín và chung một phương pháp “cai khan” (không sử dụng thuốc hỗ trợ điều 

trị hội chứng cai) cho mọi học viên dù sử dụng các loại ma túy khác nhau. 

Trong giai đoạn này, những học viên đến trước, đã chuyển sang giai đoạn giáo dục 

phục hồi, có kinh nghiệm, kỹ năng, sức khỏe sẽ được bố trí chăm sóc cho người có 

hội chứng cai 24/7 bằng cách  xoa bóp, giác hơi, động viên, an ủi, yêu thương. 

Bước 3: Giáo dục, tái lập tư duy, tâm tính và hành vi  

Với mục tiêu làm thay đổi tâm tính của học viên từ tiêu cực đến tích cực, thay đổi 

thói quen xấu, hình thành nếp nghĩ và hành vi tốt, các điểm cai nghiện của đạo Tin 

Lành dành thời gian dài cho giai đoạn này từ khoảng 18 đến 24 tháng. Trong 

khoảng thời gian này, học viên được học tập Kinh thánh, cầu nguyện, sống đời 

sống của một tín hữu Tin Lành, hòa đồng với các anh em, học viên khác. 

Nội dung huấn luyện hướng đến trang bị nền tảng đức tin vào Thiên Chúa thông 

qua giảng dạy giáo lý căn bản, thần học căn bản với 08 nguyên tắc dựa phước lành 

của Mục Sư John Baker, Tiến sĩ Mục Sư Rick Warren - Những người sáng lập 

“Chương trình chiến thắng nghiện ngập” của Hội thánh Saddleback, Hoa Kỳ để 

giáo hoá học viên. 8 nguyên tắc phước lành gồm: 

(i) “Phước cho những người nghèo khó tâm linh!” (Ma-thi-ơ 5:3) Học viên phải 

nhận biết về giới hạn bản thân của con người với bản chất vô minh không có khả 

năng kiểm soát xu hướng làm những điều sai trái của bản thân và không thể quản 

trị cuộc đời mình và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều đó.  

(ii) "Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi!" (Ma-thi-ơ 5 :4) Hết lòng 

tin rằng Đức Chúa Trời hằng hữu, rằng Đức Chúa trời yêu thương con người, và 

mỗi người đều là những người quan trọng, Đức Chúa Trời đầy quyền năng có thể 

giúp chữa lành cho mọi người. 

(iii) “Phước cho những kẻ nhu mì” (Ma-thi-ơ 5:5) Học viên cam kết phó thác cuộc 

sống và tâm trí trong sự quan phòng và tể trị của Đấng Christ. 

(iv) “Phước cho những người có lòng trong sạch!” (Ma-thi-ơ 5:8) Công khai tra 

xét và xưng nhận tội lỗi của mình với bản thân, với Đức Chúa Trời và với người 
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nào mình tin cậy. Đây là cơ sở của hoạt động tư vấn tâm lý được thực hiện thường 

xuyên tại các điểm cai nghiện củađạo Tin Lành. 

(v) “Phước cho những người đói khát sự công chính” (Ma-thi-ơ 5: 6) Tình nguyện 

đầu phục trước mọi thay đổi mà Chúa muốn trong đời sống học viên và khiêm 

nhường cầu xin Chúa loại bỏ những thiếu sót của mình. 

(vi) “Phước cho những người có lòng thương xót” (Ma-thi-ơ 5:7) “Phước cho 

những người hòa giải” (Ma-thi-ơ 5:9). Xem xét mọi mối quan hệ của cá nhân, học 

cách yêu thương, tha thứ và bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ và hiện tại. 

(vii) Biệt riêng thời gian hằng ngày với Chúa - đọc Kinh Thánh, nhìn lại mình và 

cầu nguyện.  

(viii) “Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính” (Ma-thi-ơ 5:10) 

Dâng chính mình cho Chúa để trở thành công cụ mang Tin Lành đến với người 

khác bằng  chính tấm gương hành động và lời nói của mỗi học viên. 

Lịch sinh hoạt của học viên được cố định và niêm yết ở các điểm cai. Ngoài cầu 

nguyện, học Kinh thánh, các điểm cai còn bố trí thời gian để học viên tham gia tập 

luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, lao động và học năng khiếu khiếu (từ những 

hoạt động giản đơn phục vụ sinh hoạt của của cá nhân như nấu ăn, dọn dẹp vệ 

sinh, giặt giũ đến các hoạt động như trồng rau, chăn nuôi để cải thiện đời sống học 

viên). 

Tại bước này, phương pháp “chứng đạo” tiếp tục được sử nhằm khích lệ tinh thần 

học viên mới, thấy được quyền năng chữa lành của Thiên Chúa nhờ để thêm động 

lực, quyết tâm chiến thắng ma túy.  

Bước 4: Thực hành phục vụ cộng đồng, từng bước tiếp xúc hòa nhập cộng đồng 

Khi học viên có sự tiến bộ về hành vi và cách cư xử trong thời gian từ 6 tháng trở 

lên, có đời sống kỷ luật cá nhân tốt, vượt qua một số lần kiểm tra ma tuý bằng que 

thử 04 chân, học viên sẽ được giao đi chợ, giúp đỡ học viên mới…để thực hành lối 

sống trách nhiệm; hình thành tinh thần phục vụ, ý thức tự trị tự quản, từng bước 

hoà nhập cộng đồng và nêu gương tốt cho học viên khác.  

Hoạt động phục vụ cộng đồng của học viên được diễn ra trước hết trong điểm cai 

(phục vụ bạn đồng đẳng), từng bước mở rộng tới cộng đồng xã hội thông qua các 

hoạt động như dọn vệ sinh đường phố, làm đẹp ngõ xóm, thu hoạch mùa vụ, phát 

khẩu trang, quà từ thiện, … Sau 06 - 09 tháng, tùy vào mức độ tiến bộ, học viên có 

thể được về phép như một biện pháp thử thách và tái hòa nhập cộng đồng ngay 

trong quá trình cai. Sau mỗi lần về phép, học viên sẽ được kiểm tra ma túy và quan 

sát để đảm bảo can thiệp kịp thời khi cần thiết. 

Bước 5: Học nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng 
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Ở giai đoạn này, học viên sẽ được tư vấn về đời sống tôn giáo và thế tục. Tuy năng 

lực chưa đủ, nhưng về bản chất các Hội thánh làm cai nghiện đều nhận thức về 

tầm quan trọng của việc hướng nghiệp, dạy nghề, bố trí việc làm và đào tạo kỹ 

năng sống cho học viên. Một số Hội thánh đã và đang nỗ lực kết nối, kêu gọi sự hỗ 

trợ của câu lạc bộ doanh nhân cơ đốc chung tay hướng nghiệp và tiếp nhận học 

viên sau cai”. 

2.1.3.4. Phật giáo Hòa Hảo 

Tổ cất nhà từ thiện của PGHH được thành lập năm 2018, với 42 tổ chức 

thành viên là các tổ cất nhà từ thiện PGHH của các ban đại diện ở 4 tỉnh gồm An 

Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Việc thành lập được tổ 

chức này không chỉ tạo ra sức mạnh liên kết vùng mà còn phối hợp được trên 

nhiều phương diện, tạo ra sức mạnh và nguồn lực rộng rãi phục vụ cho chiến lược 

từ thiện của PGHH. Đây là việc làm hết sức thiết thực trong bối cảnh đời sống và 

thói quen làm nhà tạm của cộng đồng Nam bộ, Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho 

người nghèo nhằm tạo ra nơi ăn chốn ở và giúp người nghèo an ổn trong mùa 

mưa bão là việc làm hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt, trong bối cảnh kênh rạch chằng 

chịt thì việc xây dựng cầu dân sinh cũng giúp giao thông đi lại thuận tiện đồng 

thời thúc đẩy giao lưu kinh tế và nông sản giữa các khu vực của Nam bộ. 

2.1.3.5. Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam 

Một số Phòng thuốc Nam Phước thiện tại các địa phương chính là những  

mô hình tiêu biểu cho hoạt động từ thiện xã hội đầy hiệu quả của Tịnh Độ Cư Sĩ 

Phật Hội Việt Nam. Mô hình phòng khám này có thể chia thành hai loại:  

Phòng khám Đông y có vườn thuốc Nam là nơi vừa chữa bệnh, cấp thuốc 

cho bệnh nhân, vừa chăm sóc cây thuốc để lấy nguồn dược liệu. Tổ đình Hưng 

Minh Tự (45 Lý Chiêu Hoàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) là điển hình. 

Ngoài phòng khám bệnh khang trang, nơi đây còn có phòng châm cứu điều trị 

bệnh nhân bị các chứng tê bại, đau nhức, mất ngủ, thần kinh… Mỗi buổi sáng, từ 

thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần đều có 500 đến 800 người đến khám chữa bệnh 

miễn phí. Không chỉ khám và điều trị, Hưng Minh tự còn có một kho thuốc Nam 

với 5 đến 10 tấn đủ loại dược liệu. Hằng ngày, sau khi kết thúc buổi thăm khám, 

các cư sĩ và thầy thuốc lại cùng nhau phân loại rồi chế biến thuốc. Vườn thuốc 

Nam của tổ đình rộng 500 m2 có hơn 70 loại cây thuốc với dược tính cao194. 

 Phòng thuốc Nam Phước thiện tại Hưng Thắng Tự (112, Trần Phú, 

phường 5, thành phố Vũng Tàu) nổi tiếng với vườn thuốc Nam rộng 6 ha và 

những bài thuốc gia truyền, chữa bệnh miễn phí cho người dân. Trung bình mỗi 

 
194 N.Hoa (2007), Nhà tu hành 60 năm trị bệnh cứu người, https://cand.com.vn/Xa-hoi/Nha-tu-hanh-60-nam-tri-

benh-tu-thien-cuu-nguoi-i43211/, ngày đăng 17/05/2007, ngày truy cập 08/10/2021. 

https://cand.com.vn/Xa-hoi/Nha-tu-hanh-60-nam-tri-benh-tu-thien-cuu-nguoi-i43211/
https://cand.com.vn/Xa-hoi/Nha-tu-hanh-60-nam-tri-benh-tu-thien-cuu-nguoi-i43211/
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ngày Phòng thuốc Nam Phước thiện do lương y Lê Thanh Tốt phụ trách khám và 

điều trị cho khoảng 20 đến 30 bệnh nhân, bốc từ 200 đến 300 thang thuốc. Vườn 

thuốc Nam của Hưng Thắng Tự đang có trên 200 loại cây thuốc quý (như Xáo 

tam phân, Huỳnh bá, Xạ đen...), mỗi năm cung cấp từ 50 đến 70 tấn thuốc 195. 

Phòng khám Đông y không có vườn thuốc Nam. Đây là các phòng khám do 

điều kiện diện tích, thổ nhưỡng... mà không thể trồng cây thuốc làm dược liệu 

nên nguồn dược liệu chủ yếu được thu thập từ nơi khác. Phòng khám Phước thiện 

Hưng Trung Tự  (81 Phan Bội Châu, khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp) do lương y Lê Văn Ngọt phụ trách là địa chỉ quen thuộc của rất 

nhiều bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn quanh vùng. Tất cả nhân 

viên phòng thuốc này đều là hội viên của Hội Đông y thành phố Sa Đéc, thường 

xuyên tham gia các buổi sinh hoạt của Hội Đông y tỉnh và thành phố, nhất là học 

tập các chuyên đề về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, phục hồi 

hậu tai biến… Ông Lê Văn Ngọt được vinh danh là 1 trong 50 gương sáng thầm 

lặng vì cộng đồng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2020. Là Hội 

trưởng Ban Trị sự Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ông đã 

cùng các hội viên duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng 

phương pháp y học cổ truyền của dân tộc. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của ông 

Lê Văn Ngọt,  11 Phòng thuốc Nam Phước thiện trong tỉnh đã khám chữa bệnh 

cho 134.986 lượt bệnh nhân, cấp 852.530 thang thuốc nam, châm cứu cho 96.430 

lượt bệnh nhân; sưu tầm được 19.900 kg, sơ chế 5650 kg dược liệu, với tổng trị 

giá trên 10 tỷ đồng 196.    

Phòng thuốc Nam Phước thiện tại Hưng Sơn Tự (tổ 27 Trường Phúc, 

phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có lịch sử lâu đời 

khi được thành lập năm 1968. Hiện nay phòng thuốc này có 3 phòng chuyên môn 

gồm phòng châm cứu, phòng nhãn khoa và phòng thuốc với 10 thành viên (trong 

đó có 5 lương y) phụ trách công việc liên tục 6 ngày trong tuần. Mỗi ngày Hưng 

Sơn Tự phục vụ khám chữa bệnh cho 25 đến 40 bệnh nhân. Thông thường phòng 

khám mở vào buổi sáng để buổi chiều các lương y đi tìm kiếm các loại thuốc. 

Trước đây nguồn tài nguyên cây cỏ tự nhiên dồi dào nên việc hái thuốc thuận tiện 

và dễ dàng. Hiện nay, việc tìm kiếm cây thuốc rất khó khăn, có khi phải đi rất xa 

mới có được số lượng không nhiều. Tuy vậy, các y sĩ của Hưng Sơn Tự luôn cố 

gắng đi tìm đầy đủ các loại thuốc, hoặc nhờ người dân giúp đỡ cung cấp nguồn 

dược liệu. Không chỉ bốc thuốc cho người bệnh, phòng thuốc Nam Phước thiện 

 
195 Trần Thị Hiền (2017), Danh sách các phòng khám Đông y tốt nhất ở Vũng Tàu, https://danhsachvang.net/danh-

sach-cac-phong-kham-dong-y-tot-nhat-o-vung-tau-11305.html, ngày đăng 22/12/2017, ngày truy cập 08/10/2021. 
196 Trang Lê (2021), Vị lương y nhân ái hành thiện cứu người, http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-

tien-tien/vi-luong-y-nhan-ai-hanh-thien-cuu-nguoi, ngày đăng 10/05/2021, ngày truy cập 08/10/2021. 

https://danhsachvang.net/danh-sach-cac-phong-kham-dong-y-tot-nhat-o-vung-tau-11305.html
https://danhsachvang.net/danh-sach-cac-phong-kham-dong-y-tot-nhat-o-vung-tau-11305.html
http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-tien-tien/vi-luong-y-nhan-ai-hanh-thien-cuu-nguoi
http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/dien-hinh-tien-tien/vi-luong-y-nhan-ai-hanh-thien-cuu-nguoi
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còn tận tình hướng dẫn cho người bệnh tìm kiếm các loại cây có công dụng chữa 

bệnh thông thường 197. 

2.3. Nhận xét, đánh giá 

2.3.1. Một số thành quả trong hoạt động từ thiện xã hội 

Hiện nay, ở Việt Nam có 16 tôn giáo và 41 tổ chức tôn giáo đã và đang hoạt 

động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Các tôn giáo từ khi du nhập, hình thành và 

phát triển ở Việt Nam đến nay đã luôn tích cực đề cao tinh thần từ bi, bác ái, cứu 

khổ, cứu nạn với tâm điểm hướng thiện, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau thể hiện vai 

trò, trách nhiệm của tôn giáo với xã hội hiện đại. 

Trong nhiều năm qua, các tôn giáo đã có những đóng góp trong các lĩnh vực 

từ thiện xã hội cho người dân thong qua hoạt động hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ 

thường xuyên như cứu trợ những vùng bị bão lũ, thiên tai, xây nhà tình thương, 

chăm sóc người già cô đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, hay người HIV/AIDS, chất độc 

da cam, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v... những vấn đề 

trên cũng là một trong những nội dung chính của hệ thống an sinh xã hội hiện nay 

ở Việt Nam với mong muốn bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối 

thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, chăm sóc người già neo 

đơn,… và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo 

đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân. 

Theo Báo cáo về Tình hình các tôn giáo tham gia hoạt động trợ giúp xã hội 

và dạy nghề của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội năm 2017 cho biết: trên phạm vi toàn quốc, cả nước có 

113 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo, hiện đang chăm sóc, nuôi 

dưỡng 11.800 đối tượng bảo trợ xã hội (trong đó trong đó khoảng 1.500 người 

cao tuổi, 120 người tâm thần, 2.800 trẻ mồ côi, 1.900 trẻ bị bỏ rơi, 1.700 người 

khuyết tật và trên 2000 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác) với tổng số 2.600 

nhân viên, bình quân 1 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo chăm sóc, 

nuôi dưỡng 104 đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện thủ tục thành lập theo quy 

định của pháp luật. Một số cơ sở tại các tỉnh/thành phố như: Cơ sở Mái ấm tình 

thương, Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ em mồ côi và Người khuyết tật Thiện Tâm 

tại tỉnh Bình Thuận; Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật- mồ côi Nhân Ái, ...... 

Cũng theo báo cáo cho biết, cả nước có 12 cơ sở dạy nghề thuộc các tổ chức tôn 

giáo trong tổng số 1998 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 2 trường trung cấp 

nghề và 10 trung tâm dạy nghề. Hàng năm tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp và dạy 

 
197 Thủy Tinh (2019), Những lương y chữa bệnh bằng tâm giữa lòng phố biển,  https://baophapluat.vn/nhung-

luong-y-chua-benh-bang-tam-giua-long-pho-bien-post313376.html, ngày đăng 28/07/2019, ngày truy cập 

08/10/2021. 

https://baophapluat.vn/nhung-luong-y-chua-benh-bang-tam-giua-long-pho-bien-post313376.html
https://baophapluat.vn/nhung-luong-y-chua-benh-bang-tam-giua-long-pho-bien-post313376.html
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nghề ngắn hạn cho 2.000 người. Các cơ sở dạy nghề (trường Trung cấp nghề tư 

thục, Trung tâm Dạy nghề tư thục tôn giáo) thuộc các tôn giáo đa số của Công 

giáo (trong số 12 cơ sở dạy nghề nêu trên, có 01 trung tâm dạy nghề thuộc Phật 

giáo (của Ban Từ thiện xã hội thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 

Quảng Trị), 11 cơ sở dạy nghề còn lại thuộc Công giáo, chủ yếu thuộc dòng Don 

Bosco và Lasan và Tòa Giám mục Xuân Lộc)...... Báo cáo cũng cho biết: “Mạng 

lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đã được hình thành và phát triển trên phạm vi cả 

nước với 413 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 195 cơ sở công lập và 218 cơ sở 

ngoài công lập, gồm 32 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, 73 cơ sở chăm sóc người 

khuyết tật, 141 cơ sở chăm sóc trẻ em, 102 cơ sở tổng hợp, 31 cơ sở chăm sóc 

người tâm thần và 34 trung tâm công tác xã hội. Mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã 

hội chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 42.000 đối tượng bảo trợ xã hội, cung cấp dịch 

vụ trợ giúp xã hội cho hàng chục ngàn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong 

đó, số đối tượng là trẻ em, người khuyết tật và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn 46,5%; số 

đối tượng là trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi chiếm một tỷ lệ 19,3%; số đối tượng là 

người già cô đơn chiếm tỷ lệ 10,3%, còn lại là trẻ em, người nhiễm 

HIV/AIDS/AIDS, nạn nhân bị bạo lực, bạo hành và đối tượng khác”198. 

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid từ năm 2019 đến nay, các tổ chức 

tôn giáo đều có văn bản hưởng ứng và hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành, tín đồ 

tham gia phòng, chống dịch Covid-19 rất tích cực, đồng thời có nhiều hình thức 

vận động, ủng hộ bằng tiền và thiết bị y tế, hàng hóa trị giá hàng chục tỷ đồng để 

ủng hộ phòng chống dịch bệnh Cùng với đó là các hoạt động về giáo dục, y tế của 

các tôn giáo trong thời gian qua. Tính đến ngày 10/4/2020, các tôn giáo đã tham 

gia, ủng hộ số tiền, hàng, thiết bị y tế, hàng hóa, thực phẩm, đồ ăn thức uống cho 

ngời dân chống đại dịch Covid-19, cụ thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam và BTS 

GHPGVN các tỉnh, thành phố ước đạt hơn 40 tỷ đồng. Công giáo với tổng giá trị  

lên tới khoảng 2.5 tỷ đồng. Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo với tổng 

giá trị gần 2 tỷ đồng và hàng chục nghìn suất ăn miễn phí cho các cơ sở cách ly 

trên địa bàn; hiến hơn 200 đơn vị lít máu để cứu người do nhiễm dịch bệnh 

Covid-19. Giáo hội Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam đã ủng hộ Quỹ phòng, 

chống dịch Covid-19 tiền mặt, khẩu trang y tế, gạo, nước uống, mì gói với tổng 

giá trị trên 2 tỷ đồng. 218 phòng khám đông y, phòng thuốc nam Phước Thiện 

của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội Việt Nam đều tích cực phối hợp với các cơ sở y tế 

 
198 Báo cáo tình hình các tôn giáo tham gia hoạt động trợ giúp xã hội và dạy nghề của Ban Thường trực Ủy Ban 

TW MTTQVN, Bộ lao động – Thương binh và xã hội, 2017. 
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của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

khám chữa bệnh miễn phí cho Nhân dân, đồng bào nghèo199. 

Trong đại dịch Covid-19, các tôn giáo đều có những sáng kiến trong việc 

phòng, chống dịch như: Với Phật giáo có phong trào “Cởi áo cà sa khoác áo 

boluse tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch” do GHPGVN hưởng ứng, phát 

động. Phong trào “Bữa cơm yêu thương trong vùng tâm dịch” do GHPGVN sáng 

kiến nấu những bữa cơm mang tới phục vụ các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly 

phòng, chống dịch Covid-19. Với Công giáo có mô hình “Siêu thị mini 0 đồng” 

nhằm đem lại những hiệu quả thiết thực. Mô hình “Hạt gạo tình thương” do 

Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội triển khai chương trình nhằm chia sẻ giúp đỡ 

những người khó khăn. Với đạo Cao Đài có mô hình “tổ nấu nước chanh” để 

chuyển đến khu cách ly, các chốt kiểm dịch và các bệnh viện dã chiến. Phật giáo 

Hòa Hảo có mô hình “Tổ nấu cơm từ thiện” nhằm hỗ trợ các khu cách ly và chốt 

kiểm dịch và mô hình xe cứu thương được phát huy hết khả năng trong đợt dịch 

nhằm hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân mắc Covid-19 đến bệnh viện miễn phí. 

Trong các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp hay hỗ trợ thường xuyên, mỗi một tôn 

giáo lại có những mô hình hoạt động từ thiện điển hình nhằm đem lại những 

thành quả tốt nhất cho đồng bào trong cả nước những ai cần hỗ trợ. Có thể điểm 

nhanh qua một vài mô hình như sau: Với Phật giáo là mô hình xoá đói, giảm 

nghèo, cơ sở dưỡng lão, cơ sở bảo trợ trẻ mồ côi,  Tuệ Tĩnh đường,… Với Phật 

giáo Hòa Hảo là “Cửa hàng không đồng”, “Tổ bảo trợ bệnh nhân nghèo”, “Bếp 

ăn từ thiện tại các cơ sở điều trị đông y”,.. Với Công giáo có chương trình nghệ 

thuật”Gánh nhau trong đời”nhằm quyên góp cho việc tái thiết cuộc sống sau bão 

lũ ở miền Trung. Đây là lần đầu tiên, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức sự 

kiện này. Hoặc xây dựng nhà vượt lũ cho bà con ở vùng hay bị ảnh hưởng bởi 

bão lũ, thiên tai. Rồi chương trình “Tặng chăn ấm Noel” cho người nghèo, trẻ em 

mồ côi, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, dự án hỗ trợ 

người khuyết tật, người bị bệnh phong. Công tác phòng, chống, chăm sóc bệnh 

nhân nhiễm HIV/AIDS là một trong những hoạt động thiện nguyện mà hầu như 

các tôn giáo đều thực hiện, rồi mô hình cai nghiện với đạo Tin Lành đã đem lại 

niềm tin cho những người nghiện thoát khỏi ám ảnh của các chất gây nghiện, trở 

về với cuộc sống đời thường. Đặc biệt, trong những năm gần đây, vấn đề an ninh 

tinh thần, an ninh sinh tồn là những điều mới mẻ mà một số tôn giáo đã hướng 

đến, cụ thể với Công giáo đã nắm bắt được sự phát triển của xã hội đi đôi với 

những vấn nạn trong xã hội mà con trẻ phả gánh chịu như trẻ tự kỷ, trẻ bị bạo lực 

 
199 Báo cáo tình hình, kết quả các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số kiến nghị, đề xuất 

với lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Ban Thường trực Ủy Ban TW MTTQVN, 2020. Tài liệu nội bộ. 
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tinh thần và thể xác, vấn đề nạo phá thai… năm 2009, dòng Phaolô thành lập 

Trung tâm Trúc Linh, chuyên dạy cho trẻ tự kỷ và huấn luyện cho người dạy trẻ 

tự kỷ. Hướng đến cuộc sống tươi đẹp và an toàn, đồng thời hưởng ứng các phòng 

trào do MTTQVN phát động, ở một số tôn giáo có những chương tình ký kết hợp 

tác với công an trong việc gìn giữ, bảo vệ trận tự an toàn cho người dân trong 

vùng, nhất là Công giáo với nhiều Các mô hình “vùng giáo 3 không” (không có 

tội phạm, không có người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, không có người vi 

phạm pháp luật) của Giáo xứ Tam Tòa, “Xóm đạo bình yên” của Giáo họ Tùng 

Sơn và khu dân cư Công giáo An Ngãi Tây, “Nói không với rác và thực phẩm 

bẩn” của Giáo xứ Hòa Khánh và Giáo họ Hòa Minh... đã góp phần tích cực vào 

việc bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. 

2.3.2. Một số hạn chế của hoạt động từ thiện xã hội 

 Bên cạnh những thành quả đạt được, các hoạt động từ thiện của các tôn 

giáo cũng còn những hạn chế trong quá trình thực thi. Cụ thể: 

Trước hết, các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo còn mang tính tự 

phát, nhỏ lẻ, riêng rẽ, thiếu tính gắn kết, đồng bộ ngay trong từng tôn giáo và 

trong toàn xã hội. Việc thiếu gắn kết là chưa có sự thống nhất về các phương thức 

hoạt động cũng như nội dung hoạt động. Chưa có sự gắn kết thường xuyên với 

các tổ chức chính trị xã hội nên hiệu quả của hoạt động từ thiện xã hội của tôn 

giáo chưa cao. 

Thứ hai, bản thân các tôn giáo chưa có những nhận thức lại việc làm từ 

thiện, mới chỉ dừng lại ở việc từ thiện cho, tặng tức thì, mới “cho con cá” chưa 

cho “cần câu” và dạy cách câu, chưa có những chương tình, dự án từ thiện lâu 

dài, bền vững nên các hoạt động từ thiện chỉ dừng lại ở thời điểm nhất định. 

Thứ ba, các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ chức tôn giáo hiện nay mới 

chỉ tập trung vào việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

thuộc diện đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, chưa cung cấp các loại 

dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thứ tư, các nhân viên, cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên của các hoạt 

động từ thiện xã hội của các tôn giáo còn thiếu, còn yếu về chuyên môn, nên 

trong hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu kỹ năng chăm sóc, kỹ năng hỗ 

trợ. Tại các phòng thuốc nam, nhân lực có nơi còn thiếu và yếu như số người có 

trình độ đại học còn ít; một số lượng không nhỏ chỉ có trình độ sơ cấp hoặc 

không có bằng cấp; nhiều người không được đào tạo chuyên sâu về khám, chữa 

bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Đa số y sĩ, y sinh đang làm việc tại các phòng thuốc 

là những người lớn tuổi, chủ yếu khám chữa bệnh theo kinh nghiệm. Quy trình 
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đào tạo, dạy nghề tại phòng thuốc Nam được thực hiện theo truyền thống của đạo 

cơ bản đảm bảo về trình độ chuyên môn nhưng còn một số điểm chưa tương thích 

với các quy định của Nhà nước và chưa được công nhận theo quy định của pháp 

luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

Một bộ phận chức sắc, tín đồ còn thiếu sự hiểu biết, thông tin đầy đủ về các 

chủ trương xã hội hóa giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo của Đảng và Nhà nước. 

Hoạt động từ thiện của một số cá nhân thuộc Giáo hội còn mang tính tự phát, 

thiếu sự hướng dẫn, quản lý của Nhà nước, gây ra những vụ việc tiêu cực trong 

dư luận xã hội. 

Thứ năm, cơ sở vật chất của các cơ sở bảo trợ, trung tâm chăm sóc xuống 

cấp, chưa đảm bảo về an toàn cùng như chưa đủ các thiết bị máy móc cho việc 

chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng cần bảo trợ, giúp đỡ. 

Thứ sáu, một số cơ sở y tế phòng thuốc nam còn thiếu nguyên liệu, dược 

liệu. Nguồn dược liệu sử dụng trong các Phòng thuốc Nam Phước thiện chủ yếu 

dựa vào khai thác tự nhiên nên dễ bị thiếu hụt hoặc gặp phải sự không ổn định về 

chất lượng, giá cả. Hoạt động nuôi trồng, phát triển dược liệu mang tính tự phát là 

chủ yếu, chưa có kế hoạch dài hạn và quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh. 

Dạng thuốc còn thô sơ, sử dụng chưa thuận tiện, hạn sử dụng ngắn ảnh hưởng 

đến chất lượng điều trị. 

Thứ bảy, hạn chế lớn nhất trong hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo 

đó là vấn đề tài chính. Mỗi một tôn giáo có sự huy động nguồn tài chính khác 

nhau dựa trên sự lớn mạnh của tổ chức tôn giáo đó. Do vậy, việc tham gia vào 

hoạt động từ thiện xã hội sẽ tùy từng điều kiện của mỗi tôn giáo, tuy nhiên cũng 

cần có sự hỗ trợ từ phía nhà nước tỏng một khoản nhất định để các tôn giáo cùng 

chung tay góp phần giảm bớt gánh nặng xã hội cho nhà nước. 

Thứ tám, chưa có một hệ thống chính sách ưu tiên và tạo điều kiện để các 

tổ chức tôn giáo tham gia vào công tác xã hội một cách thiết thực nhất. 

Dù vẫn còn những hạn chế nhất định, song việc các tôn giáo tham gia vào 

các hoạt động từ thiện xã hội đã thể hiện chức năng quan trọng của tôn giáo trong 

hỗ trợ xã hội mà theo tác giả Trần Hồng Liên, chức năng hỗ trợ xã hội dưới góc 

nhìn Tôn giáo học được hiểu: “Dù ít hay nhiều, con người thường phải đối mặt 

với khó khăn, hiểm nguy, thất bai, thiên tai, bệnh tật,…cái chết của những những 

người thân thuộc, yêu quí và cái chết của chính bản thân mình. Trong những lúc 



128 

như thế, cuộc sống con người rất dễ bị tổn thương và trở nên vô nghĩa, niềm tin 

tôn giáo giúp cho con người khó bị rơi vào tuyệt vọng hơn…”200. 

 

Tiểu kết 

Trong chương này, nhiệm vụ đã trình bày về những hoạt động từ thiện xã 

hội của tôn giáo có sự gắn kết với chính sách an sinh xã hội của nhà nước ta, theo 

đó là hoạt động hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ thường xuyên. 

 Một là, với hỗ trợ đột xuất là hoạt động từ thiện đột xuất như hỗ trợ đồng 

bào các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán… 

xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; ủng hộ chiến sĩ biên phòng, hải đảo…. Đặc 

biệt, sự hỗ trợ từ nhiều mặt đối với xã hội trong đại dịch Covid -19 đang hoành 

hành hiện nay. 

Hai là, với hỗ trợ thường xuyên là các hoạt động “xoá đói, giảm nghèo”, hỗ 

trợ y tế, thăm khám, chữa bệnh, nhiều Tuệ tĩnh đường đông y, phòng khám đa 

khoa tây y, cơ sở dưỡng lão, trung tâm nuôi dạy trẻ, các hoạt động hỗ trợ người 

nhiễm HIV/AIDS, trung tâm cai nghiệm...  cho người nghèo, những người già 

neo đơn, người không nơi nương tựa, người có công với cách mạng, người yếu 

thế, người bị bỏ rơi trong xã hội. Với tinh thần nhập thế của tôn giáo “ích đạo, lợi 

đời” đã góp phần giúp những người nghèo khổ vươn lên trong cuộc sống. 

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, các phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong các phố phường, làng xã là sự 

kết hợp hài hòa giữa chủ trương "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5, 

khóa VIII và cao hơn là Nghị quyết 33-NQ/TW (khóa XI) của Đảng về “Xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước”201  với các chủ trương của các tôn giáo như Phật giáo là “Đạo 

pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”; Công giáo là “Sống Phúc âm giữa lòng dân 

tộc để phục vụ hạnh phúc cho đồng bào”; Tin lành là “Sống Phúc âm phụng sự 

Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”; Cao Đài là “Nước Vinh, Đạo sáng”; 

Phật giáo Hoà Hảo là “Vì Đạo pháp, vì Dân tộc”, TĐCSPHVN là “Tu học, hành 

thiện, ích nước, lợi dân”. Điểm tương đồng trong các thiết chế xã hội đương đại 

đó được thể hiện qua: Vấn đề đoàn kết tôn giáo và hòa hợp dân tộc và vấn đề gìn 

giữ truyền thống dân tộc của nhân dân ta là điều cơ bản mà mỗi người dân luôn 

 
200 Trần Hồng Liên (2010), Tìm hiểu chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam. Nxb Tp. HCM, tr. 14. 
201http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-33-NQ-TW-2014-xay-dung-phat-trien-van-hoa-

con-nguoi-Viet-Nam-237544.aspx truy cập ngày 28/9/2021. 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-33-NQ-TW-2014-xay-dung-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-Viet-Nam-237544.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-33-NQ-TW-2014-xay-dung-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-Viet-Nam-237544.aspx
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phải tự ý thức, tự có trách nhiệm với chính bản thân, với gia đình, với làng xã và 

với đất nước. 

Tuy các hoạt động TTXH của các tôn giáo cần có sự chỉ đạo từ trên xuống 

thể hiện tính thống nhất, tránh tình trạng “mạnh ai đấy làm” khiến cho hiệu quả 

đem lại chưa cao. Đồng thời, bám sát và dựa vào chủ trương của Đảng, chính 

sách và pháp luật của Nhà nước tăng tính liên kết giữa các cơ sở tôn giáo với 

nhau và giữa các cơ sở của tôn giáo với cơ sở của Nhà nước. Với kỳ vọng đưa 

hoạt động TTXH trở thành một dạng “dịch vụ công”, việc cần có một nguồn vốn 

ổn định, một đội ngũ thực hiện chuyên nghiệp, hiểu biết nghiệp vụ là điều cần 

thiết trong lúc này.   
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CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG 

           

3.1. Những vấn đề đặt ra  

Mặc dù hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở Việt Nam thời gian 

qua đã mang lại kết quả đáng trân trọng, nhiều cách thức hoạt động hiệu quả, 

nhiều mô hình hoạt động đã đáp ứng kịp thời (cả về lượng và chất), đặc biệt trong 

đại dịch Covid-19 hai năm vừa qua, đã thu hút được nhiều thành phần tín đồ và 

người dân tham gia, hưởng ứng nhiệt tình tạo ra một nguồn lực (cả vật chất và 

tinh thần) lớn hỗ trợ cả đột xuất và thường xuyên cho xã hội, góp phần thực hiện 

tốt đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, nhất là những người nghèo, người 

bệnh tật, trẻ em bị bỏi rơi, bị xâm phạm về vật thể và tinh thần, trẻ em lang thang, 

trẻ em do hậu quả HIV/AIDS, v.v… thuộc thành phần nhóm người yếu thế trong 

xã hội. Tuy nhiên, hoạt động TTXH của các tôn giáo vẫn còn nhiều bất cập đặt ra 

một số công việc cần phải có những giải pháp lâu dài, bền vững để hoạt động từ 

thiện xã hội của các tôn giáo thực sự đem lại những kết quả cả về nội dung, hình 

thức đúng bản chất và ý nghĩa của từ thiện xã hội. Vấn đề đặt ra là cần phải có sự 

chung tay của cả hệ thống chính trị để thực hiện hoạt động từ thiện nói riêng và 

thực hiện chính sách ASXH nói chung, từ đó mới có thể kết hợp đồng bộ giữa các 

cơ quan chức năng với các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động từ thiện, đảm bảo 

an sinh xã hội cho mọi người kể cả những người có tôn giáo và không có tôn 

giáo. Có thể điểm qua một vài vấn đề sau: 

3.1.1. Về phương thức hoạt động  

3.1.1.1. Vấn đề năng lực tổ chức thực hiện hoạt động 

Do chủ thể hoạt động từ thiện chủ yếu là chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

hoặc những tín đồ có uy tín của tôn giáo điều hành nên việc thiếu chuyên nghiệp 

là điều khó tránh khỏi. Những người điều hành các hoạt động từ thiện của tôn 

giáo chưa có kiến thức nền tảng về công tác xã hội, về mục đích, ý nghĩa, bản 

chất của việc từ thiện xã hội, hoạt động còn theo kinh nghiệm cá nhân, cảm tính, 

nên thiếu tính hệ thống, tính chủ động trong tổ chức. Người quản lý, người điều 

hành chỉ tập trung vào một số người có uy tín nên dẫn đến sự chống chéo trong 

phân công công việc, sự bị động của các cá nhân (phân việc mới làm). Các Ban 

Từ thiện, Ủy ban Bác ái xã hội, Ủy ban Từ thiện xã hội, v.v… của các tôn giáo 

cũng không có quy định nhất quán trong tôn giáo cũng như trong hệ thống an 

sinh xã hội chung của cả nước. 

Bởi, công tác an sinh xã hội là sự đảm bảo thực hiện các quyền con người 

trong phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro như: quyền được 
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sống trong hòa bình, được tự do làm ăn, cư trú, di chuyển, được học tập, được có 

việc làm, có nhà ở, được đảm bảo thu nhập để thỏa mãn những nhu cầu sinh sống 

thiết yếu khi bị rủi ro, tai nạn, tuổi già… Việc xây dựng và phát triển hệ thống an 

sinh xã hội của Việt Nam cần dựa trên năm nguyên tắc cơ bản sau đây: “Toàn 

dân, mọi người dân có quyền và nghĩa vụ tham gia hệ thống an sinh xã hội; chia 

sẻ, dựa trên cơ chế phân phối lại thu nhập giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ 

và giữa các thế hệ, giữa nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân; công 

bằng và bền vững, gắn trách nhiệm với quyền lợi, giữa đóng góp và hưởng lợi 

của các thành viên tham gia hệ thống; tăng cường năng lực tự an sinh của người 

dân và doanh nghiệp trong việc bảo đảm an sinh; tập trung hỗ trợ người nghèo, 

đối tượng dễ bị tổn thương, bảo đảm mức sống tối thiểu khi gặp rủi ro, suy giảm 

hoặc mất thu nhập tạm thời hay vĩnh viễn”202. 

Trong khi đó, các tôn giáo thực hiện hoạt động từ thiện xã hội chỉ mang 

tính tức thời và thể hiện tinh thần nhập thế của mình với việc làm từ thiện như 

phát quà, trợ giúp người già, người cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, những 

người nghèo đói, những người yếu thế trong xã hội chỉ mang tính chất cứu đói 

hay chữa trị vết thương tức thời mà không phải là một chương trình, một hành 

động, một chính sách xã hội mang tầm chiến lược, lâu dài (như các tổ chức tôn 

giáo trên thế giới đã làm). Những chương trình đó, chính sách đó, phải tính đến 

sinh kế cho người dân kể cả những người có tôn giáo và không có tôn giáo. Cần 

phải tuyên truyền, giáo dục, làm thay đổi cách nghĩ về từ thiện xã hội, tránh hiện 

tượng dựa vào sự nghèo để được cứu trợ mà dần tạo lên thói quen ỷ lại; giúp họ 

chủ động trong việc loại bỏ các rào cản, tự trau dồi các kỹ năng cần thiết để thích 

ứng với bối cảnh mới, không thụ động ngồi chờ cộng đồng mang đến, mà phải tự 

nỗ lực vươn lên hòa nhập với cộng đồng, giảm thiểu những gánh nặng cho xã hội 

và nhà nước203. 

Một số mô hình hoạt động còn nhỏ lẻ, riêng rẽ, thiếu tính liên kết và lan tỏa 

với các tôn giáo bạn hay với các tổ chức khác trong địa phương và những địa 

phương khác, nên các hoạt động chỉ dừng lại ở một thời điểm nhất định, không có 

tính lâu dài, bền vững, thậm chí chưa thể hiện được vai trò của mình trong công 

tác từ thiện xã hội chuyên nghiệp. Bởi tính lâu dài, bền vững của các mô hình còn 

phụ thuộc vào cơ sở từ thiện có trụ sở không? nguồn vốn kinh phí có được từ 

đâu?. Tính chuyên nghiệp trong điều hành tổ chức? trong tuyên truyền hoạt 

động? đối tượng hướng đến đôi khi còn hạn hẹp.... Ví dụ: mô hình cai nghiệm ma 

túy của một số các tôn giáo là sự kết hợp giữa đức tin với khoa học, tức là lấy 

 
202 Nguyễn Thị Lan Hương, Đặng Kim Chung… (2013), “Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 

2020”. Bản pdf, tr. 50. 
203 Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội, tr. 38. 
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giáo lý tôn giáo làm liệu pháp tâm lý bên cạnh các biện pháp y tế. Và sau khi 

người cai thành công sẽ giúp đỡ người đang cai để họ vượt qua những cơm say, 

làm biến đổi người nghiện từ bên trong (tâm tính, nhận thức). Ưu điểm của mô 

hình này là tính dễ tiếp cận, chi phí thấp, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của người 

nghiện và gia đình họ. Tuy nhiên, hạn chế của mô hình là kén chọn đối tượng và 

kết quả phụ thuộc nhiều vào tính tự giác của người nghiện, đặc biệt là những 

người nghiện có niềm tin tôn giáo204. Hoặc một số cơ sở bảo trợ của tôn giáo do 

hoạt động riêng lẻ, độc lập nên thiếu tính kết nối với cơ quan quản lý, phúc lợi xã 

hội hay các cơ sở chăm sóc trợ giúp khác nên chưa đủ điều kiện hoặc không 

muốn thành lập cơ sở trợ giúp theo pháp luật quy định, nên dẫn đến nhiều hạn 

chế trong hoạt động. 

Đặc biệt, các hỗ trợ đột xuất thường quy tụ nhiều tổ chức từ thiện xã hội 

của các tôn giáo tham gia, nhưng do tính chất nhỏ lẻ, riêng rẽ nên đôi khi việc từ 

thiện sẽ không được đồng đều, có những vùng được nhiều đoàn từ thiện đến, 

nhưng có những vùng lại không thuận lợi cho các đoàn từ thiện đến tận nơi nên 

chỉ một vài lần được nhận từ thiện do đó sự phân bổ quà từ thiện sẽ không đồng 

đều. Sự thiếu gắn kết, thiếu tổ chức liên kết sẽ tạo ra sự mất cân bằng trong hoạt 

động từ thiện, vô hình chung tạo ra tâm lý “bị bỏ rơi” hoặc “còn lâu mới đến 

lượt” của những người đang cần hỗ trợ mà chưa được hỗ trợ. 

Bản thân các tôn giáo (các tổ chức tôn giáo đã được thừa nhận địa vị pháp 

lý) ở Việt Nam cũng chưa có một chiến lược “chuyển dịch” mạnh mẽ từ cứu rỗi 

tâm linh sang cứu trợ hiện thực, nên chưa có một chương trình, dự án lâu dài, bền 

vững cho hoạt động từ thiện xã hội. Do đó, năng lực, điều kiện, tính chuyên 

nghiệp, tính tổ chức chưa đủ để chứng minh với xã hội và nhà nước về vai trò của 

các tôn giáo trong các công tác xã hội và dịch vụ công như các tổ chức từ thiện xã 

hội khác hay một số tổ chức tôn giáo trên thế giới đã và đang thực hiện rất tốt205. 

Một điểm nữa trong phương thức, cách thức hoạt động hiệu quả đó là việc 

thống kê, kiểm kê, kiểm tra thường xuyên các hoạt động TTXH, nhất là trong các 

cơ sở bảo trợ về tình hình người được hỗ trợ, về những bất cập trong hoạt động 

để rút ra kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đó, dần dần hướng đến tính 

chuyên nghiệp trong các hoạt động này. 

 

 

 
204 Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà 

Nội, tr. 60.  
205 Đỗ Lan Hiền (2018), “Hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam: tiếp cận từ nghiên cứu pháp nhân 

tôn giáo”. Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo, sô 05, tr. 13. 
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3.1.1.2. Vấn đề tuyên truyền hoạt động được coi như là một phương thức cạnh 

tranh 

Với bất kỳ một cá nhân hay tổ chức muốn thành công đều cần đến việc 

tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của mình và với các tổ chức, cá nhân làm 

công tác từ thiện xã hội cũng vậy và hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo cũng 

không nằm ngoài những phương thức này, ngoài ra tuyên truyền hoạt động từ 

thiện của tôn giáo mình còn là một phương thức cạnh tranh, lôi cuốn tín đồ đến 

với tôn giáo của mình. Như vậy, muốn thành công trong lĩnh vực này, bản thân 

các tôn giáo cần phải nắm chắc mọi thông tin về các thiên tai hỏa hoạn, về động 

đất, sóng thần hay về các đối tượng được bảo trợ, hỗ trợ trong xã hội, những điểm 

nào cần hỗ trợ và hỗ trợ như thế nào… mọi vấn đề cần phải có chiến lược, kế 

hoạch rõ ràng cho mỗi một hoạt động. Nếu công tác tuyên truyền, phổ biến thiếu 

sâu sát, thiếu đầy đủ thông tin và không kịp thời sẽ dẫn đến hiệu quả, hiệu suất 

không cao, sự thu hút các thành phần người dân trong xã hội tham gia còn hạn 

chế dẫn đến việc tập hợp, huy động nguồn lực chưa nhiều. Đặc biệt, cần có sự 

xác minh, nắm rõ các thông tin cụ thể về những điểm, những người cần hỗ trợ, từ 

đó, phát động ủng hộ trên các phương tiện truyền thông truyền thống và truyền 

thông hiện đại để các cá nhân, tổ chức, những mạnh thường quân và người dân 

nắm được thông tin cần từ thiện và họ chủ động phát tâm giúp đỡ theo những 

hình thức phù hợp. 

Các tôn giáo tham gia công tác từ thiện xã hội với mục đích tối thượng là 

giúp đỡ những người nghèo khổ, hướng đến người yếu thế trong xã hội để qua đó 

củng cố niềm tin tôn giáo với những tín đồ, đồng thời qua đó đem những giá trị 

tốt đẹp của tôn giáo mình làm phương tiện để tuyên truyền với cộng đồng công 

chúng điều chỉnh hành vi sống thiện, lành tránh điều xấu, điều ác hướng họ đến 

một thứ đạo chân chính. Đặc biệt, theo như các tôn giáo, việc làm từ thiện xã hội 

còn giúp giảm tội lỗi của con người đã mắc phải, nên không ít những nhà kinh 

doanh hay buôn bán nhỏ lẻ thường đi lễ, góp tiền quyên góp làm từ thiện do các 

tổ chức tôn giáo phát động để mong giảm bớt những lỗi lầm của bản thân hay gia 

đình. Do đó, ngày nay, việc làm từ thiện không còn là mục đích tự thân mà là một 

phức thức để cạnh tranh một cách lành mạnh, thu hút nhiều hơn các tín đồ đến 

với tôn giáo của mình, nên các chức sắc, chức việc, nhà tu hành hay tín đồ uy tín 

cũng phải cần trau dồi chính bản thân các kỹ năng trong cuộc sống phục vụ cho 

hoạt động từ thiện được tốt hơn đúng với ý nghĩa của việc thiện lành. Trường hợp 

của đạo Tin Lành là rõ nhất, với việc truyền giáo vào Việt Nam thông qua các 

hoạt động từ thiện xã hội. 
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3.1.2. Về nguồn kinh tế  

Kinh phí là một trong những vấn đề đầu tiên để các hoạt động của cá nhân 

hay tổ chức từ thiện có thể hoạt động tốt và hiệu quả. Hạn chế về nguồn tài trợ ổn 

định sẽ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân có thể đáp ứng tốt các nhu cầu hỗ 

trợ, trợ giúp các người nghèo, nhóm người yếu thế. Liên quan đến vấn đề kinh tế 

trong hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo đó là nguồn thu và nguồn chi. 

Ngoài ra, kinh tế còn liên quan đến việc xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa các cơ 

sở bảo trợ đã bị xuống cấp, v.v…. Bởi, nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật của các tổ 

chức từ thiện xã hội, nhất là các cơ sở bảo trợ xã hội do các tôn giáo phụ trách 

thiếu thốn, lạc hậu nên chất lượng dịch vụ cứu trợ xã hội cho người hưởng lợi 

chưa cao, các chương trình, dự án cứu trợ mới chỉ mang tính cứu trợ khẩn cấp, 

chưa đảm bảo tính phát triển bền vững. 

Với nguồn thu: Các tổ chức từ thiện xã hội của các tôn giáo có nguồn kinh 

tế thu từ nhiều nguồn khác nhau. Trước hết đó là nguồn từ phía giáo hội các tôn 

giáo trích ra, nguồn này tùy thuộc vào từng tôn giáo mạnh hay yếu. Nguồn kinh 

phí từ những đợt tổ chức quyên góp của các tôn giáo đối với mỗi một hoạt động 

từ thiện đột xuất hay thường xuyên do cá nhân hay tổ chức trong và ngoài nước 

có tấm lòng thiện nguyện ủng hộ. Nguồn từ tài trợ đột xuất và thường xuyên từ 

các tổ chức trong và ngoài nước. Nguồn do nhà nước tài trợ, có thể là cấp đất xây 

dựng trụ sở hoặc có khi là kinh phí của nhà nước, v.v… và nguồn do chính thực 

lực các tổ chức từ thiện xã hội của các tôn giáo tự cung tự cấp.  

Với nguồn chi: Thông thường, mỗi một hoạt động từ thiện xã hội do tôn 

giáo tổ chức sẽ đến những nơi đang cần sự giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất và tinh 

thần. Đối với các hỗ trợ đột xuất thường được các tổ chức từ thiện xã hội kịp thời 

hỗ trợ, nhất là các vùng bị thiên tai, lũ lụt hay hoản hoạn. Người dân các vùng bị 

ảnh hưởng được hỗ trợ các nhu yếu phẩm tạm thời cho cuộc sống hiện tại. Tiếp 

đó, những hỗ trợ cho việc cải thiện cuộc sống sau thiên tai, lũ lụt hay hoản 

hoạn…, Đặc biệt, các hỗ trợ cho đại dịch Covid-19 vừa qua, chúng ta đã thấy sự 

chung tay của tất cả các hệ thống chính trị cũng như các tôn giáo và nhân dân cả 

nước đã hỗ trợ kịp thời, cùng chia sẻ những mất mát đau thương với người dân bị 

ảnh hưởng, thiệt hại. Đối với các hỗ trợ thường xuyên, hầu như các hoạt động từ 

thiện xã hội được thể hiện qua các hoạt động trợ giúp tại các trung tâm, cơ sở bảo 

trợ xã hội hay các mô hình hoạt động tình thường, giúp đỡ trao tặng xe lăn, xe lắc 

cho người khuyết tật, giúp đỡ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, xây cầu đường, 

nước sạch, v.v…  

Tuy nhiên, do ở Việt Nam chưa có cơ chế thanh tra, kiểm tra chất lượng 

hoạt động từ thiện xã hội, nhất là tính minh bạch, rõ ràng của các quỹ thiện 
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nguyện do cá nhân, tổ chức đứng ra quyên góp, nghĩa là việc quyên góp được bao 

nhiêu tiền cho mỗi một hoạt động không được công bố rõ ràng. Dự tính chi tiêu 

mỗi đợt quyên góp đó như thế nào? Số lượng và chất lượng phần quà ra sao? Tất 

cả đều không được công khai. Như vậy, hiện tượng chi đúng, chi đủ hay chi thiếu 

số tiền được quyên góp sẽ diễn ra, thậm chí sẽ bị lợi dụng để đầu cơ vào việc 

khác có lợi cho cá nhân hay tổ chức làm từ thiện?. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, 

thanh tra nguồn gốc của các khoản tiền ủng hộ từ đâu, là nguồn bất chính hay 

chính đáng, hoặc có khi là nguồn tài chính của tổ chức nào đó muốn hợp thức hóa 

để giải ngân, v.v… nói chung cần tìm hiểu kỹ các nguồn tài chính cho rõ ràng để 

không có những điều đáng tiếc xảy ra làm méo mó việc từ thiện của các cá nhân 

hay tổ chức. 

Do vậy, các tôn giáo, các tổ chức từ thiện xã hội của tôn giáo cần chủ động 

hơn trong việc tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động từ thiện xã hội được nâng 

cao cả chất lượng và số lượng. Cần gây quỹ hợp lý nhưng phải tuân thủ theo quy 

định chung của nhà nước. Đặc biệt, tranh thủ gây quỹ, thu hút các mạnh thường 

quân ở trong nước và nhất là đồng bào các tôn giáo ở nước ngoài, nhất là các 

NGO. Cần tạo sự liên kết, hợp tác từ nhiều tổ chức từ thiện xã hội trong nước và 

quốc tế quốc tế để gây quỹ thường xuyên, lâu dài và bền vững. 

Nói chung, hoạt động từ thiện cần phải thể hiện được tính minh bạch, sáng 

tỏ, chi tiết, cụ thể rõ ràng theo đúng kế hoạch đã xây dựng nhằm tạo niềm tin nơi 

công chúng, từ đó thu hút người dân tham gia ủng hộ cho hoạt động ngày một 

nhiều hơn, bền vững hơn. Ngoài việc minh bạch vấn đề kinh phí ủng hộ, cũng cần 

minh bạch số tiền đã đi ủng hộ như thế nào, ủng hộ bao nhiêu và còn lại bao 

nhiêu, tất cả đều cần được rõ rang trong nhóm, trong tổ chức, tránh thất thoát và 

trục lợi để không mất đi ý nghĩa của việc làm từ thiện đúng nghĩa, tạo dựng niềm 

tin với người ủng hộ cũng như những người được ủng hộ. Cho đi để nhận lại, hãy 

lan tỏa sự yêu thương đó cũng là cách từ thiện đầy ý nghĩa. 

Đặc biệt, để tránh những vụ việc lùm xùm trong một vài năm trở lại đây, 

các sự vụ do các nghệ sỹ hay những nhà hảo tâm đứng lên quyên góp tiền của, 

vật chất để hỗ trợ các vùng bị thiên tai, lũ lụt hay hỏa hoạn… nhà nước đã ban 

hành Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, 

phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn 

do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Nghị định 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 sẽ thay thế Nghị định 

số 64/2008/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý trong việc vận động quyên góp, 

phân phối và sửu dụng kinh phí, vật chất ủng hộ hỗ trợ đột xuất và thường xuyên 

cho các đối tượng được bảo trợ theo quy định, là người nghèo, nhóm người yếu 
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thế trong xã hội. Theo đó, tại Điều 2 của nghị định quy định các đối tượng áp 

dụng trong việc tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp như sau: 

“1. Các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự 

nguyện: 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi, vận động; Ban Vận động, tiếp 

nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện (là tổ chức do Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập – sau đây gọi là Ban Vận 

động) tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh, sự cố; 

b) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự 

nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; 

c) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng 

góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố. Ủy ban nhân 

dân cấp xã tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khi được Ủy ban 

nhân dân cấp huyện ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

d) Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai vận động, tiếp nhận đóng góp 

tự nguyện từ quốc tế trong các tình huống khẩn cấp về thiên tai; 

đ) Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế vận động, tiếp nhận và hỗ trợ 

bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; 

e) Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau 

đây gọi là quỹ từ thiện) vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự 

nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo; 

g) Các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác có tư cách pháp nhân tham gia 

vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn 

do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; 

h) Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự tham gia vận động, tiếp nhận, phân 

phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự 

cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

2. Các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện để hỗ trợ khắc phục khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

3. Các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện. 

4. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng 

nguồn đóng góp tự nguyện”. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-93-2019-nd-cp-178539-d1.html
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Nghị định 93 ra đời sẽ đáp ứng đúng, trúng những đối tượng được bảo trợ, 

được giúp đỡ cũng như giả quyết những hạn chế của các văn bản trước đó, kịp 

thời khắc phục những tiêu cực trong hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo nói 

riêng và hoạt động từ thiện xã hội ở Việt Nam hiện nay. 

Một vấn đề quan trọng không kém đó là cần tạo ra một quỹ từ thiện dồi 

dào, lâu dài, phong phú và bền vững, nhằm đáp ứng với các hoạt động cần thiết 

đang diễn ra. Nguồn kinh phí gây quỹ phải được vận động một cách có kế hoạch 

và hiệu quả theo đúng quy định của nhà nước đề ra trong Nghị định 93/2019/NĐ-

CP, ngày 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã quy 

định chi tiết cụ thể. Tại các Điều 34-36 của Nghị định 93 quy định chi tiết về tài 

sản của quỹ, về nguồn thu cũng như cách sử dụng tài chính của quy như thế nào. 

Cụ thể: 

“Điều 34. Tài sản, tài chính của quỹ 

1. Nguồn tài sản, tài chính của quỹ bao gồm: 

a) Tiền đồng Việt Nam và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: 

Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của 

các cá nhân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức đã góp tài sản vào quỹ không còn quyền 

sở hữu và trách nhiệm dân sự với tài sản đó. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết 

bị, công nghệ, quyền tài sản phải được định giá bởi tổ chức thẩm định giá được 

thành lập theo quy định của pháp luật; 

b) Các khoản sinh lời từ tài sản, tài chính của quỹ; 

c) Tài sản, tài chính hợp pháp khác. 

2. Tài sản, tài chính của quỹ được sử dụng để đảm bảo hoạt động ban đầu của 

quỹ, chi cho các nhiệm vụ phù hợp với điều lệ của quỹ và quy định của pháp 

luật. 

3. Đối với tài sản là tiền đồng Việt Nam; ngoại tệ, vàng quy đổi thành tiền đồng 

Việt Nam đóng góp cho quỹ phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng 

của quỹ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Điều 35. Nguồn thu của quỹ 

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước 

và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn thu của quỹ không 

bao gồm nguồn tài sản của các sáng lập viên theo quy định tại khoản 1 Điều 14 

Nghị định này. 

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của 

pháp luật. 

3. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có), bao gồm: 
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a) Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao; 

b) Thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình 

mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng. 

4. Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu Chính phủ. 

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). 

Điều 36. Sử dụng quỹ 

1. Chi tài trợ, bao gồm: Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích 

nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể 

thao, khoa học và các mục đích xã hội khác vì sự phát triển cộng đồng theo điều 

lệ quỹ. Tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài 

trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật. Tài trợ cho tổ chức, cá nhân phù hợp 

với mục đích của quỹ. 

2. Đối với việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp 

tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 

nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự 

nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố 

nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. 

3. Việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực 

hiện theo quy định của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ 

phi chính phủ nước ngoài và các văn bản liên quan. 

4. Chi thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình 

mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng hoặc các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà 

nước giao. 

5. Chi cho hoạt động quản lý quỹ. 

6. Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiết kiệm đối với tiền nhàn rỗi của quỹ (không 

bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nếu có). 

7. Chi thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác”. 

Việc những quy định chặt chẽ, chi tiết về việc thu – chi nguồn vốn từ thiện 

xã hội sẽ là những định hướng cho các tổ chức từ thiện xã hội của tôn giáo một 

hướng đi chung. Điều này, sẽ tạo ra sự thống nhất trong cách điều hành, phân 

phối, sử dụng tài chính một cách minh bạch, rõ ràng theo một hệ thống trong cả 

nước về từ thiện xã hội thời gian tới. 

3.1.3. Về nguồn nhân lực tham gia 

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt 

động của các hoạt động từ thiện xã hội. Do vậy có được nguồn nhân lực tham gia 
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lĩnh vực từ thiện xã hội cần phải được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp, 

có kiến thức chuyên môn và kĩ năng của ngành công tác xã hội, am hiểu chính 

sách an sinh xã hội để có thể thực hiện các hoạt động từ thiện đến đúng, trúng các 

đối tượng cần được hỗ trợ, giải quyết được những gánh nặng trong xã hội cho nhà 

nước và cộng đồng, hướng đến phát triển xã hội công bằng, dân chủ. 

Đối với trợ giúp thường xuyên, các cơ sở trợ giúp xã hội của các tổ chức 

tôn giáo, đội ngũ nhân viên, cộng tác viên, tình nguyện viên là các chức sắc, chức 

việc, nam nữ tu sĩ và tín đồ các tôn giáo tình nguyện tham gia vào các hoạt động 

từ thiện xã hội như chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ các đối tượng tại các cơ sở của 

tổ chức, cá nhân tôn giáo là những người có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, 

nhiệt tình, hết lòng thương yêu, chăm sóc các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt. 

Theo thống kê của MTTQVN cho biết, đến năm 2017 có khoảng 2.600 người, 

bình quân 1 cơ sở trợ giúp xã hội có khoảng 23 nhân viên. Tuy nhiên, đa số các 

cơ sở trợ giúp xã hội của các tổ chức tôn giáo hoạt động theo tôn chỉ, mục đích 

tôn giáo, từ thiện nên người quản lý phần lớn là những người đứng đầu cơ sở tôn 

giáo như sư trụ trì chùa hoặc linh mục, tu sĩ... do tổ chức tôn giáo chỉ định hoặc 

do cá nhân chức sắc phát tâm thực hiện phục vụ, chăm sóc làm việc thiện nguyện. 

Do đó, còn nhiều nhân viên chưa có những kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng, 

chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chưa được tham gia các lớp đào 

tạo về công tác xã hội, chăm sóc đối tượng... Điều này ảnh hưởng tới hiệu quả 

việc chăm sóc, nuôi dưỡng cho các đối tượng tại các cơ sở. Ngoài ra, các nhân 

viên, cộng tác viên, tình nguyện viên tại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ 

chức tôn giáo còn tích cực hưởng ứng và thường xuyên tham gia các phong trào, 

các cuộc vận động, hoạt động từ thiện xã hội do MTTQVN, các ban, ngành, đoàn 

thể triển khai, góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn 

kết đạo - đời ngày càng vững mạnh. 

Đối với các tổ chức, nhóm hỗ trợ đột xuất, thông thường là những người 

phụ trách công tác từ thiện của các ban từ thiên, Ủy ban Bác ái hay Ủy ban từ 

thiện xã hội của các tôn giáo sẽ đứng ra tổ chức quyên góp, kêu gọi các tình 

nguyện viên tham gia các hoạt động hỗ trợ đột xuất, cứu nạn khẩn cấp nhất là 

thiên tai, lũ lụt, bệnh dịch,.... Nguồn lực của những tổ chức, nhóm hay hội này sẽ 

không cố định, có những hoạt động cần nhiều người tham gia, nhưng có những 

hoạt động không cần nhiều người nên đa số là tín đồ, người dân tình nguyện tham 

gia hỗ trợ.  

Muốn có được nguồn nhân lực dồi dào cả lượng và chất, cần có sự phối kết 

hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức từ thiện xã hội của nhà nước và các tổ 

chức tôn giáo nhằm nâng cao hiệu quả và phương thức hoạt động của các tổ chức 
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từ thiện xã hội của tôn giáo được ổn định hơn, bền vững hơn, thể hiện tinh thần 

nhập thế và đồng hành cùng dân tộc. Do đó, một số vấn đề cần chú ý: 

Một là, cần tăng cường nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ làm công tác 

từ thiện. Hàng năm, các tổ chức từ thiện xã hội của tôn giáo, nhất là các cơ sở bảo 

trợ cần cử nhân viên tham gia chương trình đào tạo, tập huấn của ngành Lao động 

- Thương binh và Xã hội về công tác xã hội, nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, 

nghiệp vụ cơ bản về bảo trợ xã hội; trợ giúp xã hội; chính sách an sinh xã hội… 

phục vụ chăm sóc, trợ giúp đối với người khuyết tật, người tâm thần, người 

HIV/AIDS, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi... 

Hai là, MTTQVN cần phối hợp với MTTQVN các tỉnh, thành cùng các tổ 

chức tôn giáo thường xuyên tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo nâng cao kỹ năng 

hoạt động từ thiện cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên, tình nguyên viên của các 

tôn giáo làm công tác từ thiện, bác ái xã hội. Khuyến khích các vị linh mục, mục 

sư, tăng, ni, trẻ và tín đồ có tâm nguyện tham gia tập huấn bằng các khóa huấn 

luyện bởi các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm do Ban Từ thiện 

Xã hội Trung ương đứng ra tổ chức trong thời gian tới. 

 Ba là, cần có chính sách ưu tiên, đãi ngộ, động viên, khen thưởng kịp thời 

đối với đội ngũ tham gia công tác từ thiện xã hội, nhất là các chức sắc, chức việc, 

tu sỹ và tín đồ tôn giáo theo học ngành Công tác xã hội về phục vụ cho hoạt động 

từ thiện xã hội được chuyên nghiệp và chuyên sâu. Đặc biệt, các trường, lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo trợ xã hội do chính quyền mở, cần xây 

dựng những môn học, nội dung học đặc thù, đáp ứng cho đối tượng đã và sẽ làm 

việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội của tôn giáo. Nếu có được sự đồng bộ nhất quán 

trong đào tạo ngành Công tác xã hội thì các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn 

giáo nói riêng, từ thiện xã hội của nhà nước nói chung sẽ có những bước đi chắc 

chắn, có tính bền vững, đồng nhất trong các hoạt động từ thiện xã hội, khắc phục 

được hạn chế, hướng đến đảm bảo an sinh xã hội cho người dân được tốt hơn. 

Bốn là, nhà nước cũng nên có chính sách, pháp luật để các tôn giáo được mở 

trường, lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác xã hội theo quy định chung của nhà 

nước, như thế sẽ phù hợp và có hiệu quả trong việc hỗ trợ, trợ giúp dần đáp ứng 

nhu cầu tham gia các dịch vụ công của các tôn giáo ở Việt Nam. 

Năm là, việc quản lý nguồn nhân lực cũng cần được chú ý, bởi các hoạt 

động từ thiện xã hội huy động nguồn lực từ nhiều tầng lớp khác nhau và sẽ có 

những mục đích khác nhau khi tham gia công tác từ thiện xã hội, do vậy để tránh 

việc lợi dụng tham gia từ thiện xã hội với mục đích cá nhân, trục lợi cá nhân, gây 

mất đoàn kết nội bộ, cần có những cơ chế quản lý khoa học và chặt chẽ. 
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3.1.4. Về việc lợi dụng hoạt động từ thiện xã hội 

Ngày nay, việc lợi dụng hoạt động từ thiện xã hội để trục lợi, kiếm lời hay 

đánh bóng tên tuổi hoặc thậm chí là “giải ngân kinh phí” của các vụ làm ăn phi 

pháp, v.v… nói chung rất nhiều mánh khóe đối với những ai làm từ thiện có mục 

đích riêng không vì mục đích chung của từ thiện xã hội đã trở thành những 

“phong trào” lây lan trong cộng đồng. Trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, các 

thế lực thù địch thường xuyên chống phá đường lối chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước ta, do đó chúng có thể lợi dụng thực hiện hoạt động từ thiện 

xã hội, cứu trợ với âm mưu thủ đoạn, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

cũng như lợi dụng các sơ hở thiếu sót trong hoạt động từ thiện xã hội của các tôn 

giáo nói riêng và hoạt động an sinh xã hội nói chung để chống phá, tuyên truyền 

phản động, xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử, về chủ quyền quốc gia cũng như 

sự nghiệp của lãnh đạo, về đường lối đổi mới của Đảng. Lợi dụng các hoạt động 

từ thiện xã hội của các tôn giáo, các tổ chức giả danh từ thiện, lợi dụng từ thiện 

hỗ trợ kinh phí, ủng hộ vật chất cho người dân nghèo, đồng thời lôi kéo, kích 

động, chống phá trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng, nhất là 

với các tín đồ tôn giáo có trình độ dân trí thấp206. Hoạt động của các tổ chức từ 

thiện xã hội của tôn giáo ở Việt Nam không giản đơn một chiều, bên cạnh sự phát 

triển mạnh mẽ cả về quy mô, phạm vi, tầm ảnh hưởng, những yếu tố dễ bị lợi 

dụng nhằm thực hiện những mục tiêu không có lợi cho sự phát triển của xã hội. 

Do vậy, rất cần quản lý, giám sát và kiểm tra chặt chẽ, kịp thời giải quyết các vấn 

đề tiêu cực, tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, để hoạt động từ thiện xã 

hội đúng với ý nghĩa và mục đích của nó. 

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các nhóm thù địch lợi dụng các kẽ hở của 

chính sách an sinh xã hội nhằm phá hoại nền văn hóa thông qua các hoạt động từ 

thiện xã hội hỗ trợ đột xuất như tặng quà cho người nghèo hoặc nhóm người yếu 

thế trong xã hội, lợi dụng các trang mạng xã hội và một số báo, đài phương Tây, 

các phương tiện truyền thông của lực lượng phản động người Việt lưu vong,… 

chúng tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, xây dựng nhân tố bất ổn bên trong để tác 

động tư tưởng, phá hoại bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện xâm lăng văn hóa để 

thúc đẩy nhanh "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên lĩnh vực quốc 

phòng - an ninh, lợi dụng hoạt động từ thiện xã hội, các phần tử phản động trong 

nước kích động quần chúng, tín đồ tôn giáo gây rối làm mất trật tự, tạo điểm 

nóng tôn giáo, làm cho tình hình quốc phòng, an ninh có nguy cơ đe dọa sự bất 

ổn, tiềm ẩn các an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội207. 

 
206 Nguyễn Văn Sỹ (2019), Hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh ở Tây Nam bộ hiện nay, Luận 

án tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, tr. 131. 
207 Nguyễn Văn Sỹ (2019), Hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh ở Tây Nam bộ hiện nay, Luận 

án tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, tr. 132-133. 



142 

 Từ thiện, bác ái, cứu khổ, cứu nạn là những hành động đẹp thể hiện giá trị 

đạo đức luân lý của các tôn giáo, nhưng để “hoàn hảo” thì phải không mong đợi 

được khen thưởng hay ngợi ca. Ngay cả việc thực hành từ thiện “để cảm thấy tốt 

về bản thân” cũng được coi là một động lực không trong sáng, không mang bản 

tính đạo. Thậm chí, nhiều các cá nhân, tổ chức tôn giáo làm từ thiện còn cần giấu 

đi danh tính của mình, không cho biết người thực hiện, mà chỉ là hành động âm 

thầm cống hiến, như vậy mới là sự trưởng thành tâm linh, đưa người ta đến gần 

với sự “giác ngộ” và “thánh thiện”. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, việc các 

tôn giáo thực hiện hoạt động từ thiện xã hội ngày nay cũng để thông qua đó 

“đánh bóng” tên của tôn giáo mình hay vì hoạt động công tác xã hội để được 

“vinh danh” cho cá nhân hay tổ chức chứ không riêng chỉ vì thiện nguyện, thiện 

lành. Đó là một sự thụt lùi giá trị của hoạt động xã hội208. 

Một vấn đề nữa trong việc lợi dụng từ thiện đó là lợi dụng vấn đề dân tộc - 

tôn giáo nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nhất là ở những vùng 

sâu vùng xa. Nhất là các phần tử nước ngoài lợi dụng hoạt động từ thiện, đi vào 

những vùng đồng bào tộc người thiểu số để móc nối với các phần tử lười lao 

động nhưng thích hưởng thụ, phần tử xấu và sự nhẹ dạ của đồng bào để bôi nhọ 

đảng và Nhà nước, xúi dục các phần tử xấu chống phá cách mạng, do vậy, cần 

tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục đồng bào, nhất là tộc người thiểu số, 

nâng cao cảnh giác với hoạt động truyền giáo phi pháp... việc quản lý chặt, sâu 

sát các hoạt động từ thiện xã hội có yếu tố nước ngoài là nhiệm vụ chính trị quan 

trọng của chính quyền các cấp. 

Thời gian qua, nhất là trong đại dịch Covid-19 hai năm trở lại đây, đã có 

không ít cá nhân, tổ chức, kêu gọi, huy động tài chính để làm từ thiện với những 

mục đích khác nhau. Việc làm từ thiện vô hình chung đã mang lại những lợi ích 

nhất định cho những người có ý đồ lợi dụng, do vậy, ở một khía cạnh nào đó, 

việc làm “thiện nguyện” sẽ gây ra những hình ảnh phản cảm trong xã hội. Có thể 

thấy một vài những vụ việc lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi cho bản thân: 

Ví dụ, một đối tượng ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã lợi dụng danh nghĩa 

từ thiện, với việc tạo vỏ bọc bằng việc giới thiệu bản than làm việc tại phòng 

khám và điều trị "Tâm an đường" và kêu gọi "Bảo vệ mạng sống cho các con" 

trên facebook cá nhân đã kêu gọi quyên góp tiền để xây mộ cho những trẻ sơ sinh 

xấu số, để chiếm đoạt số tiền 260.989.929 đồng của 688 nhà hảo tâm chỉ trong 

một thời gian ngắn (11/2020 đến tháng 5/2021)209. Hoặc vụ lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản của nhiều người “núp bóng” hoạt động từ thiện xã hội ở Hiệp hội Doanh 

 
208 Ban Tôn giáo Chính phủ (2021), Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội, tr. 39. 
209 Bích Mận (2021), Lợi dụng từ thiện chiếm đoạt tiền của 688 nhà hảo tâm. Bài đăng trên trang  

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/loi-dung-tu-thien-chiem-doat-tien-cua-688-nha-hao-tam-i630616/ ngày 

7/10/2021, truy cập ngày 15/10/2021. 

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/loi-dung-tu-thien-chiem-doat-tien-cua-688-nha-hao-tam-i630616/
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nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam thời gian qua đang gây thiệt 

hại về kinh tế, tinh thần của tổ chức, cá nhân tự nguyện góp tiền của, đồng thời, 

còn làm mất lòng tin  với hoạt động thiện nguyện210. Ngoài ra, còn nhiều kiểu 

biến tướng lợi dụng lòng tốt của các nhà hảo tâm, thậm chí mang giấy giới thiệu 

của một tổ chức nào đó đến các tập thể, cá nhân “xin” tiền từ thiện. Gần đây, cơ 

quan công an cũng vừa bắt giữ một đối tượng lập fanpage Facebook kêu gọi 

người dân ủng hộ tiền từ thiện “Hỗ Trợ Trẻ Em” nhằm kêu gọi cộng đồng giúp 

đỡ và đã có hàng nghìn nhà hảo tâm gửi tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng211.  

Những việc làm vô đạo đức kể trên trong xã hội hiện nay đang thành 

“phòng trào” cho những kẻ lừa đảo, lười biếng, lười lao động mà muốn hưởng 

thụ. Với  từ khóa “lợi dụng từ thiện xã hội” tìm nhanh trên internet cho kết quả 

Khoảng 152.000.000 kết quả (0,76 giây) với nhiều bài viết đa dạng chủng loại, 

hình thức về các “siêu” lợi dụng từ thiện để trụ lợi, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

công dân. Như vậy, đủ thấy đây cũng là một nghề để kiếm lời với việc không cần 

đầu tư mà vẫn cần có lợi nhuận, do đó những ai nhẹ dạ cả tin sẽ là những con mồi 

cho những kẻ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động từ thiện xã hội. 

Các việc làn thất đức đó sẽ mang đến hậu quả lớn đó là làm mất lòng tin của 

người dân với các cá nhân, tổ chức từ thiện chân chính và quan trọng là người 

dân mất lòng tin với xã hội, đây là những ung nhọt trong xã hội cần nhổ bỏ. Hoạt 

động từ thiện xã hội với tấm lòng thiện nguyện, nhân ái để giúp cho người nghèo, 

nhóm người yếu thế trong xã hội cần phải duy trì lâu dài và bền vững, như vậy 

các cơ quan chức năng cần có những câu trả lời thích đáng cho người dân và dư 

luận xã hội về những vụ việc không đáng có thời gian qua một cách minh bạch, 

rõ ràng, cần xử lý nghiêm khắc và răn đe với những hành vi trục lợi, đồng thời 

cần chỉnh sửa, đính chính nếu có những hiểu lầm vì vô tình hay hữu ý. 

Từ những vụ việc gần đây, có thể nhận diện một số các hoạt động lợi dụng 

từ thiện xã hội để trục lợi như sau212: 

Một là, về phương thức hoạt động, lợi dụng các trang mạng xã hội (chủ yếu 

trên Facebook) núp dưới hình thức lừa đảo, nhằm lôi kéo, thu hút cộng đồng 

mạng tham gia từ thiện xã hội, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. 

Hai là, lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để kêu gọi từ thiện hoặc kiếm 

lời bất chính từ việc làm từ thiện để “đục nước béo cò”, trục lợi cá nhân. 

 
210 Linh Nhi,  Nhiều biến tướng của hoạt động từ thiện xã hội. Bài đăng trên https://hanoimoi.com.vn/ban-in/Xa-

hoi/887624/nhieu-bien-tuong-cua-hoat-dong-tu-thien-xa-hoi  truy cập ngày 15/10/2021. 
211 Đức Sơn (2021), Nghiêm trị lợi dụng từ thiện để lừa đảo, bài viết đăng trên http://daidoanket.vn/nghiem-tri-loi-

dung-tu-thien-de-lua-dao-5668411.html ngày 7/10/2021, truy cập ngày 15/10/2021. 
212 Cũng xem: Nhận diện các hoạt động lợi dụng từ thiện để trục lợi. Bài viết đăng trên 

http://congan.sonla.gov.vn/nhan-dien-cac-hoat-dong-loi-dung-tu-thien-de-truc-loi/  ngày 5/7/2021, truy cập ngày 

30/9/2021. 

https://hanoimoi.com.vn/ban-in/Xa-hoi/887624/nhieu-bien-tuong-cua-hoat-dong-tu-thien-xa-hoi
https://hanoimoi.com.vn/ban-in/Xa-hoi/887624/nhieu-bien-tuong-cua-hoat-dong-tu-thien-xa-hoi
http://daidoanket.vn/nghiem-tri-loi-dung-tu-thien-de-lua-dao-5668411.html%20ngày%207/10/2021
http://daidoanket.vn/nghiem-tri-loi-dung-tu-thien-de-lua-dao-5668411.html%20ngày%207/10/2021
http://congan.sonla.gov.vn/nhan-dien-cac-hoat-dong-loi-dung-tu-thien-de-truc-loi/
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Ba là, lợi dụng hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hay thậm chí là 

“giải ngân tài chính” bất chính. 

Bốn là, lợi dụng vấn đề dân tộc - tôn giáo để chia rẽ đoàn kết trong khối đại 

đonà kết dân tộc. 

Vậy, để hoạt động từ thiện xã hội đúng với tôn chỉ mục đích hành động của 

chính mình, trước hết mỗi cá nhân, tổ chức cần nêu cao cảnh giác trước mọi thủ 

đoạn kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Đối với các tổ chức từ thiện xã hội của 

các tôn giáo cũng cần cảnh giác với những chiêu trò ủng hộ, hỗ trợ có biểu hiện 

không chính đáng. Cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng những nguồn tài chính 

đóng góp của các tổ chức, nhất là tổ chức có yếu tố nước ngoài để tránh vấn đề 

lợi dụng từ thiện của các đối tượng thù địch.  

3.2. Dự báo xu hướng phát triển hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo 

thời gian tới 

3.2.1. Những nhân tố tác động đến hoạt động từ thiện xã hội  

3.2.1.1. Những yếu tố chủ quan 

Trước hết, chúng ta thấy rõ xu hướng thế tục hóa của các tôn giáo ngày 

càng rõ rệt và đậm nét. Thể hiện ở xu hướng này là các chức sắc, chức việc, nhà 

tu hành tôn giáo ngày càng hoàn thiện bản thân từ trình độ đào tạo ở cả đạo và 

đời, từ đó các chức sắc, chức việc, nhà tu hành có thể bộc lộ hết khả năng, kỹ 

năng sống của bản thân trong các hoạt động thuần túy tôn giáo và hoạt động 

hướng đến xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực từ thiện xã hội, các tôn giáo với tinh 

thần từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn vẫn hướng đến những người nghèo khó, 

những người bệnh nan y, những nhóm người yếu thế trong xã hội, nhằm chia sẻ, 

giúp đỡ và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng. Các tôn giáo với những kinh 

nghiệm trong hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân 

phong cùi hay người khuyết tật vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp cứu giúp đời, 

đem những niềm vui, ánh sáng đến cho những tâm hồn cô đơn để giảm những 

đau thương mà họ phải gánh chịu. Đồng thời, hướng đến những hỗ trợ dài hạn, 

lâu dài tạo dựng cuộc sống bảo đảm an sinh xã hội cho nhừng người thiếu may 

mắn tỏng cuộc sống, cho họ biết giá trị đích thực của cuộc sống nằm ở ngay trong 

bản thân họ để họ trân trọng cuộc sống và sống có ý nghĩa hơn. 

Hoạt động từ thiện, bác ái không chỉ giúp củng cố niềm tin tôn giáo, mà 

còn là một cách thức để thể hiện rõ vai trò, vị trí của tôn giáo đó trong xã hội, từ 

đó thu hút được tín đồ đến với tôn giáo nhiều hơn. Việc tham gia các hoạt động 

từ thiện xã hội thể hiện tinh thần nhập thế ngày càng sâu sắc của các tôn giáo 

trong đời sống xã hội cũng như thể hiện đường hướng hành đạo “đồng hành cùng 
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dân tộc” của các tôn giáo ở Việt Nam phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo” 

của mọi tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo. Tuy nhiên, đi liền với 

những mặt tích cực là những hạn chế do ảnh hưởng bởi kinh tế thị trường nên đâu 

đó có những chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã thông qua hoạt động từ thiện xã 

hội để nâng cao bản thân và tổ chức tôn giáo của mình. Do đó, cần nâng cao hơn 

nữa nhận thức về từ thiện xã hội, phát huy hơn nữa giá trị đạo đức luân lý của tôn 

giáo trong đời sống xã hội, để những người làm công tác từ thiện xã hội sẽ ngày 

càng chuyên nghiệp, gắn bó với nhiệm vụ và nghĩa vụ, đồng thời cũng để chính 

những người được hỗ trợ từ các hoạt động từ thiện từ vươn lên trong cuộc sống, 

giảm gánh nặng cho xã hội. 

Ngoài việc tự lực hơn nữa trong hoạt động từ thiện xã hội, các tôn giáo 

cũng hướng đến các vấn nạn xã hội như tham nhũng, bạo lực học đường, bạo lực 

gia đình, vấn đề xuống cấp của đạo đức xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường, an 

ninh tinh thần, an ninh quốc gia,v.v.... 

Để làm tốt hơn nữa công tác từ thiện xã hội, các tôn giáo cần nâng cao 

nhận thức về hoạt động từ thiện xã hội không chỉ đơn thuần là cho – nhận, không 

chỉ đơn giản là cứu đói, cứu nạn những người nghèo khó, người yếu thế trong xã 

hội mà cần phải chỉ cách thức vươn lên trong cuộc sống, dạy cho họ cách tự lực 

cánh sinh. Trước hết, phải nâng cao nhận thức cho toàn thể cộng đồng, nhất là đội 

ngũ trực tiếp thực hiện công tác từ thiện xã hội. Nâng cao nhận thức về vai trò 

của các tổ chức từ thiện xã hội của tôn giáo đối với quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, an ninh, quốc 

phòng của đất nước, góp phần làm lành mạnh hóa đời sống tôn giáo trong nước 

cũng như bảo đảm các yêu cầu đối ngoại tôn giáo của đất nước. Nâng cao nhận 

thức về các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 

Việt Nam về hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo nói chung. Cần nắm vững 

các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý việc tham gia xã hội hoá 

giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo của các cá nhân và tổ chức tôn giáo. Dựa trên cơ 

sở của pháp luật, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp Hiến 

chương các tôn giáo, đáp ứng yêu cầu vừa tranh thủ các nguồn lực trợ giúp vừa 

không để xảy ra hiện tượng lợi dụng xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc213. 

3.2.1.2. Những yếu tố khách quan 

* Đối với chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước 

Xây dựng cơ chế, chính sách, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho 

hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở Việt Nam. 

 
213 Tổng hợp từ: Trần Thị Thu Hiền (2015), Hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo ở Việt Nam 

hiện nay. Luận án tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 129-138. 
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Về cơ bản, khung pháp lý quy định, hướng dẫn việc thực hiện hoạt động từ 

thiện xã hội của các tôn giáo ở Việt Nam đã được hình thành, thông qua việc Nhà 

nước ban hành một số văn bản pháp luật quy định về hoạt động của các quỹ từ 

thiện,  các tổ chức phi chính phủ, các quy định về hoạt động cứu trợ, các quy định 

về tín ngưỡng, tôn giáo, v.v... tại Việt Nam như: Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, 

ngày 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm thay 

thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. Trong Nghị định 93 giải thích: Quỹ từ thiện: 

Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, 

hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế 

cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. Nghị định cũng quy định 

rõ phạm vi hoạt động quỹ theo số kinh phí ban đầu đóng góp để lập quỹ, tuy 

nhiên số tài sản nhiều hơn Nghị định 30. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 

93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng 

các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, 

sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Nghị định này có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2021 sẽ thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP. 

Nghị định 93/2021/NĐ-CP được thi hành sẽ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, 

quan trọng hơn để mọi hoạt động từ thiện xã hội sẽ đúng với ý nghĩa và mục đích 

của những nhà hảo tâm, tránh sự lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi cá nhân. 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (gọi tắc là Nghị định 20) ngày 15/3/2021 về Quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2021. Nghị định 20 quy định rõ ràng về đối tượng trợ giúp, mức trợ 

giúp đã khá hơn so với các nghị định trước đây cho cả trợ giúp thường xuyên và 

trợ giúp đột xuất. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, các đối 

tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bao gồm 8 nhóm. Đặc biệt, 

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 về một số vấn đề về chính sách xã hội 

giai đoạn 2012-2020, nhấn mạnh và khuyến khích sự tham gia của các thành phần 

trong xã hội với mục đích chăm lo cho đối tượng yếu thế trong xã hội có cuộc 

sống ngày càng tốt hơn. Cùng với các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà 

nước về an sinh xã hội còn là Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định về việc 

các tôn giáo được phép tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, y tế và giáo dục 

theo đúng quy định của pháp luật.  

Việc đa dạng hóa hình thức và cấp độ của các cơ sở bảo trợ sẽ phát triển sẽ 

có chính sách cụ thể không chỉ cho phép các tổ chức tôn giáo được hỗ trợ mà còn 

cho phép họ được thành lập các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già cô 

đơn; cơ sở chăm sóc sức khỏe người nghèo, người tàn tật, bệnh nhân HIV/AIDS, 

bệnh nhân phong, tâm thần... cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

và cho phép họ được thực hiện các hoạt động khác vì mục đích nhân đạo. Do vậy, 
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cần nghiên cứu, sửa đổi quy định của Nhà nước về việc tuyển chọn, sử dụng và 

quản lý người Việt Nam làm việc trong các NGO có yếu tố tôn giáo của nước 

ngoài tại Việt Nam theo hướng đơn giản hơn nữa thủ tục hành chính, cụ thể hóa 

các điều kiện, để một mặt tạo thuận lợi trong công tác quản lý, mặt khác giúp các 

NGO nước ngoài dễ thực hiện, phù hợp với thực tế và có tính khả thi. Cần bổ 

sung chế tài, quy định cụ thể về giám sát, kiểm tra việc quyết toán, sử dụng tài 

chính của các chương trình, dự án của các tổ chức từ thiện xã hội, quỹ từ thiện, 

nhất là của các NGO nước ngoài tại Việt Nam214. 

Ngày nay, “Luật pháp của nhiều nước trên thế giới dường như đang tiến tới 

nhận thức hợp lý rằng, một mục đích thế tục có thể tồn tại trong một bối cảnh tôn 

giáo và ngược lại, một mục đích tôn giáo có thể tồn tại trong bối cảnh thế tục. 

Pháp nhân tôn giáo hay pháp nhân thương mại đều bình đẳng trong quyền, cơ hội 

và nghĩa vụ tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nghề nghiệp và các hoạt 

động khác khi đã thỏa mãn các điều kiện quy định của pháp luật”215. 

Quy hoạch mạng lưới các tổ chức hoạt động từ thiện xã hội, nhất là các cơ 

sở trợ giúp xã hội, tạo lập, củng cố cơ chế phối hợp giữa các tổ chức từ thiện xã 

hội với hệ thống chính trị. 

Công tác tôn giáo nói chung, hoạt động từ thiện xã hội hướng đến an sinh 

xã hội là trách nhiệm của toàn thể hệ thống chính trị. Để hoạt động này đạt hiệu 

quả cao và đi đúng mục đích, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, 

các ban ngành như Ban Tôn giáo Chính phủ, MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể 

khác với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo. 

Cần phân cấp cụ thể cho từng đơn vị, tránh hiện tượng chồng chéo, lấn sân hoặc 

buông lỏng, khoán trắng trong quản lý, đồng thời giảm thiểu mặt tiêu cực, bị lợi 

dụng trong hoạt động từ thiện nhân đạo của tôn giáo. Cần xây dựng cơ chế phối 

hợp giữa các ban ngành liên quan cũng như phối hợp giữa các tổ chức từ thiện 

của tôn giáo với các tổ chức của nhà nước. Đặc biệt về phía các tôn giáo cũng cần 

có cơ chế phối hợp, các phương thức giám sát chặt chẽ mọi hoạt động từ thiện xã 

hội để tránh thất thoát, đảm bảo trợ giúp đúng đối tượng cần giúp đỡ và các hoạt 

động từ thiện diễn ra theo đúng quy định của pháp luật216.  

 

 

 
214 Trần Thị Thu Hiền (2015), Hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Luận án tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 129-138. 
215 Đỗ Lan Hiền (2018), “Hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam: tiếp cận từ nghiên cứu pháp nhân 

tôn giáo”. Tạp chí nghiên cứu Tôn giáo, sô 05, tr. 11. 
216 Trần Thị Thu Hiền (2015), Hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Luận án tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tr. 129-138. 
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Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của 

tôn giáo ở Việt Nam. 

Quy trình, thủ tục đăng ký hoạt động của các tổ chức hoạt động từ thiện xã 

hội của tôn giáo ở Việt Nam cần được quản lý theo nguyên tắc quản lý bình đẳng 

như đối với hoạt động từ thiện chung của Nhà nước. Căn cứ chế độ báo cáo tài 

chính để theo dõi nguồn tài trợ của các chương trình, dự án tài trợ có được sử 

dụng đúng mục đích, đúng địa chỉ như đã cam kết không, có phát sinh những vấn 

đề vướng mắc không để kịp thời giải quyết. Đối với các hoạt động từ thiện xã hội 

của tôn giáo có yếu tố nước ngoài cần xây dựng các quy định cụ thể đảm bảo số 

tiền ủng hộ phải là “tiền sạch„ và tiền ủng hộ phải đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

Đối với các hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo hoạt động đúng theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. Cấm mọi hình thức vi phạm pháp luật, lợi dụng tài trợ để 

truyền giáo trái pháp luật, vi phạm chuẩn mực đạo đức, xâm phạm an ninh quốc 

gia, móc nối, thúc đẩy các hoạt động chống phá chế độ của các nhóm tôn giáo 

phản động cần nghiêm khắc trừng trị, cấm hoạt động. Trong quản lý cần chú ý 

đến đặc trưng, tính chất của các hoạt động từ thiện của các tôn giáo để phát huy 

hiệu quả và chất lượng, đồng thời ngăn chặn những hạn chế, tiêu cực của hoạt 

động này. Thiết lập mối quan hệ thân tình, gần gũi, hiểu biết giữa đội ngũ cán bộ 

chính quyền với các chức sắc tôn giáo có thể được coi là một biện pháp tâm lý 

trong xử lý công việc, phù hợp với tình cảm, lối sống của người Việt Nam217. 

* Vấn đề ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... 

Với sự biến đổi khí hậu ngày càng nhiều, nên sự hứng chịu thiên tai đối với 

Việt Nam lại là một đặc thù rõ thấy nhất với vị trí địa lý của nước ta. Bảo vệ môi 

trường, chống chiến tranh, yêu chuộng hòa bình, hỗ trợ đói nghèo và cứu giúp 

thiên tai là những vấn đề nóng mà các tôi giáo luôn hướng đến. Thảm họa do 

thiên tai đã liên tiếp xảy ra với mức độ thiệt hại ngày càng lớn ở miền Trung và 

Tây Nam bộ với độ sâm ngập mặn của nước biển trong những năm gần đây, đặc 

biệt, tình trạng sạt lở biển, ven sông rất nghiêm trọng đã làm cho đời sống hàng 

ngàn cư dân ở miền Trung và khu vực Tây Nam bộ và vùng Tây Bắc gặp nhiều 

khó khăn, làm cho nghèo đói lại càng gia tăng, bệnh tật lại càng bùng phát. Vấn 

đề khắc phục biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai rất phức tạp đã vượt khả 

năng sự hỗ trợ của các tôn giáo. Do vậy sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và 

các tôn giáo trong việc chung tay khắc phục hậu quả sau thiên tai, bão lũ, hỏa 

hoạn… là rất cần thiết và cấp bách. Bởi, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa là 

lĩnh vực quan trọng, cấp thiết và cần nhận được sự quan tâm, chia sẻ của toàn 

 
217 Trần Thị Thu Hiền, (2015). Hoạt động của các tổ chức từ thiện xã hội của Công giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Luận án tiến sỹ, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, tr 129-138. 
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dân, toàn quân trong nước và quốc tế. Theo đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa các 

tôn giáo với nhau, giữa các tôn giáo với chính quyền trong nước và quốc tế sẽ là 

điều kiện tốt để phòng, chống thiên tai, bão lũ, động đất hay hỏa hoạn xảy ra, nhất 

là vấn đề khắc phục sau thiên tai với sự đói nghèo, bệnh tật bùng lên và làm thế 

nào để người dân tại các vùng bị thiên tai nhanh chóng trở lại cuộc sống bình 

thường với mức sống ổn định nhất có thể218. 

Vấn đề dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 vẫn còn là mối hiểm nguy đe 

dọa tính mạng con người trong bất kỳ thời điểm nào nếu chúng ta không có sự 

phòng, chống một cách chặt chẽ, khoa học. Rồi những dịch bệnh khác sẽ nảy sinh 

với sự thay đổi khí hậu, môi trường sống? Vậy rất cần có sự chung tay của toàn 

xã hội để bảo vệ môi trường, môi sinh, đồng thời cần có những phương án dự 

phòng cho việc cứu trợ đột xuất linh hoạt với các trường hợp do thiên tai, lão lũ, 

dịch bệnh gây ra. 

3.2.2. Sự phát triển của các tổ chức từ thiện xã hội 

Hiện nay, nhà nước ta đã ra nhiều chính sách về an sinh xã hội, về quy định 

hoạt động tổ chức của Quỹ từ thiện, Quỹ xã hội và nhiều văn bản chính sách ưu 

tiên cho công tác xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, nhất là đối 

với các nhóm người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, sự chênh lệch 

giữa các vùng miền, giữa thành thị và nông thôn vẫn còn khoảng cách khá xa về 

trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0 và hội 

nhập kinh tế quốc tế, lại càng phải chú ý đến khoảng cách này, cần có chính sách 

ưu tiên hơn nữa đối với vùng đồng bào tộc người thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Sự 

chung tay của nhà nước và các tôn giáo trong việc giảm thiểu rủi ro, khắc phục 

các rủi ro thì các hoạt động từ thiện của các tôn giáo là một trong những cánh tay 

nối dài của các chính sách xã hội của nhà nước đến với đồng bào tộc người thiểu 

số, và vùng sâu vùng xa. 

Với tinh thần từ bi, bác ái và phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, cộng 

đồng các tôn giáo ở Việt Nam luôn nêu cao tinh thần sẻ chia, hỗ trợ người nghèo, 

người yếu thế trong xã hội, các đồng bào tộc người thiểu số trong thời gian tới. 

Điều này phù hợp với chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong việc đảm 

bảo an sinh xã hội cho toàn dân, nhất là đồng bào nơi vùng cao, biển hải đảo để 

mọi người dân trên đất Việt Nam đều được hưởng hạnh phúc tối đa với những tài 

sản tối thiểu. Như vậy, thời gian tới, các tôn giáo cần chú trọng đến các hoạt động 

từ thiện xã hội ở một số vấn đề sau: 

 
218 Nguyễn Văn Sỹ, (2019). Hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh ở Tây Nam bộ hiện nay, Luận 

án tiến sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. tr 129-130. 
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Một là, các tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện xã 

hội như hiện nay nhưng theo hướng linh hoạt hơn, sáng tạo với nhiều hình thức 

nhằm hướng đến các nhóm người nghèo, nhóm người yếu thế trong xã hội, những 

người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh,…  và hướng đến những hoạt 

động đó không chỉ dừng lại ở việc cứu trợ, hỗ trợ vật chất hay tinh thần, mà còn 

giúp họ tự vượt qua khó khăn cùng nhau đứng dậy thoát nghèo, thoát cảnh khổ 

cực, sớm có cuộc sống và tâm an lạc. 

Hai là, các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo cần liên kết, hợp tác 

với các tổ chức từ thiện trong nước, quốc tế với nhau và với các tổ chức khác của 

nhà nước. Đặc biệt, cần phối hợp tổ chức các diễn đàn, các hội nghị, hội thảo về 

vị trí, vai trò của các tôn giáo trong việc phòng, chống HIV/AIDS, bệnh phong 

cùi, bệnh nhân Covid-19, hay các dự án xóa đói giảm nghèo, người khuyết tật, 

v.v... nhằm truyền thông điệp của các tôn giáo về từ thiện xã hội cũng như cung 

cấp các thông tin về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đến người 

dân để họ hiểu được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của toàn đảng, toàn quân trong 

công tác xã hội, từ đó họ sẽ tự vươn lên trong cuộc sống. Với các tổ chức quốc tế 

về từ thiện xã hội, cần có những hợp tác lâu dài, có chiến lược cụ thể cho từng 

vùng, từng miền về các chương trình xóa đói giảm nghèo, chương tình nước sạch, 

môi trường,... mỗi một dự án đều do các nhóm phụ trách như nhóm làm việc về 

quản lý thiên tai, nhóm nghiên cứu chính sách về nghèo đói hay nhóm làm việc 

về cung cấp nước và vệ sinh; v.v…. do vậy, đối với mỗi chủ thể từ thiện đều cần 

chú ý mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường liên tôn, đại 

kết, giao lưu, hợp tác với các tổ chức từ thiện khác trong nước, quốc tế và các tôn 

giáo bạn. Với xu hướng liên tôn, đại kết của các tôn giáo, truyền thống hòa hợp, 

khoan dung tôn giáo sẽ đưa các hoạt động từ thiện của các tổ chức tôn giáo ngày 

càng gắn bó chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu 

cho các nhóm cần được hỗ trợ, cứu giúp. 

Ba là, với những thành quả đạt được trong nhiều năm qua, các tổ chức từ 

thiện xã hội của các tôn giáo sẽ thu hút được nhiều các tình nguyện viên, cộng tác 

viên tham gia nhiều hơn cả về số lượng cũng như chất lượng. Cùng với nhà nước, 

các cơ sở bảo trợ của các tôn giáo trên tinh thần hướng thiện, sẽ đầu tư thích đáng 

cho việc xây dựng và sửa chữa các cơ sở đã xuống cấp, đầu tư các trang thiết bị 

cho công tác từ thiện xã hội ngày một tiến bộ hơn, hiện đại hơn. Đây là nền tảng 

cho sự phát triển bền vững của đất nước trong quá trình hiện đại hóa và hội nhập 

quốc tế. Hoạt động từ thiện xã hội sẽ nhằm giảm tải những tệ nạn xã hội, bảo đảm 

an sinh xã hội, góp phần không nhỏ cho nguồn lực kinh tế phát triển, thực hiện 

công bằng, dân chủ, đồng thuận trong xã hội, đồng thời giữ vững ổn định chính 
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trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, 

thực hiện tốt chủ trương của Đảng là "tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và 

công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện điều 

kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân" trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XI. Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt 

đời, đẹp đạo” của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 

Bốn là, bản thân mỗi tôn giáo cần có sự chủ động đầu tư, xây dựng kế 

hoạch đào tạo dài hạn đối với các nhân viên, công tác viên hay tình nguyện viên 

trực tiếp tham gia và chủ chốt làm từ thiện về kiến thức chuyện môn, nghiệp vụ 

cũng như những kỹ năng sống trong công tác từ thiện xã hội. Bên cạnh đó, Đảng, 

nhà nước cũng cần quan tâm hỗ trợ hơn nữa đến chế độ chính sách, đãi ngộ đối 

với các tổ chức, cá nhân làm công tác từ thiện xã hội của các tôn giáo.  

Như vậy, mỗi một tôn giáo sẽ là những cánh tay nối dài, nhân rộng chia sẻ 

yêu thương, từ thiện bác ái, đem những giá trị đạo đức tôn giáo đến với xã hội, 

góp phần trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày một vươn xa. 

Việc phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp trong xã hội cũng thể hiện tinh thần 

dấn thân của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo cho cộng 

đồng cho xã hội, thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc, mang lại những 

thành quả to lớn cho xã hội trong hiện tại và tương lai. 

3.2.3. Những mô hình hoạt động từ thiện xã hội 

Trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo vẫn duy trì các mô hình từ thiện xã 

hội đã có nhằm phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển xã hội hiện nay. Bên 

cạnh đó, mỗi một tôn giáo sẽ có những định hướng riêng cho tôn giáo mình phù 

hợp với chủ trương, đường hướng của tôn giáo trong việc tham gia phát triển xã 

hội. Bởi, tham gia vào các hoạt động TTXH chính là các tôn giáo đã hoàn thành 

chức năng xã hội của mình trong sự phát triển chung của xã hội. Tham gia chức 

năng xã hội cũng là khẳng định vị thế của chính tôn giáo đó trong xã hội. 

Từ những mô hình đã có, xây dựng các mô hình từ thiện điển hình với xu 

hướng lâu dài, bền vững cả về phương thức hoạt động, về nguồn nhân lực tham 

gia và nguồn vốn huy động cũng như tự có. Mọi hoạt động đều có tính chuyên 

nghiệp, có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp nhằm đáp ứng với những nhu cầu thực 

tế ở Việt Nam trong hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ thường xuyên. 

Với những kết quả đã đạt được trong triển khai mô hình cứu trợ đột xuất mà 

các tôn giáo đã thực hiện thời gian qua như chương trình ca nhạc gây quỹ “gánh 

nhau trong đời” hay các chức sắc kêu gọi quyên góp của các tín đồ, người dân sẽ 
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là những điển hình để các tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy trong hoạt động TTXH 

của mình. 

Một trong những mô hình cứu trợ thường xuyên đó là các cơ sở bảo trợ của 

các tôn giáo đã phát huy tốt khả năng cứu giúp, chữa lành những vết thương tinh 

thần cho người bệnh, nên hướng tới thành lập Trung tâm cứu trợ nhân đạo nhằm 

thu hút các nguồn lực hỗ trợ trong và ngoài nước, đồng thời xây dựng mạng lưới 

tình nguyện viên cho việc cứu trợ khẩn cấp ở những vùng gặp thiên tai, bão 

lụt….. Đây sẽ là những hướng đi phù hợp với tình hình ở Việt Nam hiện nay 

trong điều kiện thiên tai, lũ lụt ngày một nhiều và có những biến động khắc 

nghiệt hơn. Tuy nhiên, cần tham khảo, tìm hiểu thêm các mô hình hoạt động cứu 

trợ nhân đạo khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, rút ra 

những bài học kinh nghiệm cho thực tế ở Việt Nam.  

Với tinh thần từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, ngày càng xuất hiện nhiều mô 

hình tích cực, sáng tạo hơn được khởi sinh, phát tâm từ thiện tự nguyện nhằm 

hướng tới những mảnh đời khổ cực, đau thương, những nhóm người yếu thế, bị 

bỏ rơi trong xã hội với mong muốn xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội 

cho người dân được mức tối đa có thể. 

Với tinh thần yêu thương, đùm bọc, lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái 

của người Việt Nam, các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo không nằm 

ngoài những sự chia sẻ, giúp đỡ, dang rộng vòng tay của toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân trong công tác xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người 

dân Việt Nam và chúng ta thấy tự hào về những hoạt động từ thiện được thực 

hiện trong thời gian qua. Việc huy động nguồn lực của toàn xã hội trong công tác 

từ thiện xã hội  thể hiện tinh thần yêu nước, giống nòi, đoàn kết của dân tộc Việt 

Nam. Xét một cách khách quan, việc làm thiện nguyện đúng ý nghĩa và bản chất, 

mục đích cứu giúp không màng đến lợi ích cá nhân sẽ phát huy được tối đa sức 

người, sức của của tất cả người dân trong cả nước tham gia, sự lan tỏa yêu thương 

sẽ chiến thắng những âm mưu thù địch, lợi dụng từ thiện xã hội để chống phá 

Đảng và Nhà nước, sẽ phòng, chống việc “thiện nguyện” trở thành vỏ bọc cho 

những động cơ không chính đáng, và sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân cũng 

là những nền tảng cho người nghèo, người yếu thế tin tưởng hơn vào Đảng, vào 

xã hội, thay đổi và vươn kên trong cuộc sống của chính bản thân họ, giảm tải 

những gánh nặng cho xã hội cho nhà nước. 

Tiểu kết 

Từ việc trình bày các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo ở chương 2, 

trong chương 3, nhiệm vụ rút ra một số vấn đề cần đặt ra và đưa ra hướng giải 
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quyết trong thời gian tới như vấn đề phương thức hoạt động của các tôn giáo còn 

tự phát, nhỏ lẻ, riêng rẽ, thiếu tính gắn kết ngay trong các tôn giáo và với các tôn 

giáo với nhau cũng như sự gắn kết với các tổ chức từ thiện của nhà nước. Vấn đề 

kinh tế của các tôn giáo cũng là vấn đề mấu chốt nếu muốn đưa các hoạt động từ 

thiện xã hội như chính sách an sinh xã hội là đảm bảo cho người dân được đầy 

đủ, no ấm trong khả năng tự than của họ, hay là một “dịch vụ công”. Vấn đề nhân 

lực tham gia cũng là vấn đề đáng bàn thảo, bởi nếu không có tính chuyên nghiệp, 

không đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chăm sóc, sẽ không thể giúp đỡ, 

hỗ trợ các đối tượng cần được bảo trợ tốt hơn. Vấn đề cuối cùng là việc lợi dụng 

hoạt động từ thiện xã hội để phục vụ lợi ích cá nhân, mục đích cá nhân, thậm chí 

là vấn đề chống phá Đảng và Nhà nước của bọn phản động. 

Cũng từ thực trạng của các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo cũng 

như một số vấn đề đặt ra, nhiệm vụ đưa ra một số dự báo về hoạt động từ thiện xã 

hội của các tôn giáo trong thời gian tới như: Những nhân tố tác động đến hoạt 

động từ thiện xã hội(chủ quan, khách quan: bản thân các tôn giáo sẽ có những 

nhận thức mới về hoạt động từ thiện xã hội; các chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong việc hỗ trợ các tôn giáo tham gia,.... Sự phát triển của các tổ chức từ 

thiện xã hội; Những mô hình hoạt động từ thiện xã hội. Đó là một số vấn đề cần 

lưu ý trong hoạt động TTXH của các tôn giáo trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

 

       1. Hoạt động từ thiện được hiểu là thực hiện những việc làm thiện nguyện, tự 

nguyện của cá nhân hay là một tập thể, cộng đồng, thông qua các tổ chức từ thiện 

nhằm giúp đỡ những nghèo khổ, người yếu thế... trong xã hội để họ vượt qua khó 

khăn, được vui vẻ, an tâm hơn trong cuộc sống. Hoạt động từ thiện xã hội của tôn 

giáo được hiểu là các hoạt động từ thiện của các tôn giáo thực hiện trên tinh thần 

quan điểm, chủ trương, đường hướng của các tôn giáo về từ thiện xã hội mà các 

chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ mỗi một tôn giáo tham gia vào các 

công việc thiện nguyện thể hiện lòng từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, trên tinh thần 

nhập thế của các tôn giáo trong đời sống xã hội với mục đích cứu trợ, hỗ trợ, giúp 

đỡ những người nghèo khổ, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, lang thang, trẻ bị 

bỏ rơi, các nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, bị buôn bán hay bị 

cưỡng bức lao động, bị ốm đau bệnh tật, bệnh hiểm nghèo... với người có tôn 

giáo và người không tôn giáo. Tuy nhiên, từ thiện không chỉ đơn thuần là việc 

cho - nhận một cách thụ động mà còn phải hiểu từ thiện theo nghĩa rộng trong 

việc đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với chính sách chung về an sinh xã hội của 

nhà nước mà quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã ban 

hành. Có thể thấy từ Đại hội Đảng VI – Đại hội Đổi mới, cho đến Đại hội Đảng 

XIII, tính nhất quán trong chủ trương về an sinh xã hội mà tiêu biểu là Nghị quyết 

15-NQ/TW ngày 01/6/2012 về Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 

2012-2020 được bổ sung, hoàn thiện theo từng nhiệm kỳ, cùng với các văn bản 

như Nghị định 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 Về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc 

phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo, cùng với những thay đổi nhận thức trong chính sách về tôn giáo được tính 

từ Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16/10/1990 về tăng cường công tác tôn giáo 

trong tình hình mới cho đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016) quy định tại Điều 

55 về “Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo” có quy định 

khá rõ ràng về các hoạt động mà các tổ chức tôn giáo được tham gia: … các hoạt 

động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của 

pháp luật có liên quan,… Việc đối chiếu các hoạt động từ thiện xã hội trong hệ 

thống chính sách an sinh xã hội cho thấy, hoạt động từ thiện xã hội của tôn giáo 

là các hoạt động thuộc hệ thống chính sách an sinh xã hội nhóm thứ 3 gồm trợ 

cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất đối với tất cả mọi người có tôn giáo hay 

không có tôn giáo thuộc 8 nhóm đối tượng trợ cấp xã hội trong Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chính 
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sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội , là những người nghèo, 

người bệnh tật, tàn tật, khuyết tật, người già cô đơn, người tâm thần, trẻ em mồ 

côi, người nhiễm HIV/AIDS/AIDS, hoặc gặp các rủi ro do thiên tai, … không có 

khả năng tạo thu nhập, cần được Nhà nước và cộng đồng hỗ trợ thu nhập tối thiểu 

cho người dân, góp phần ổn định cuộc sống, nâng cao năng lực phòng chống rủi 

ro, nói chung đó là thành phần yếu thế trong xã hội.   

Cùng với những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước là những 

giáo lý, triết lý, giá trị của tôn giáo đều có những điểm tương đồng với từ thiện xã 

hội và ASXH. Xét về bản chất là giống nhau, bởi cả hai đều mong muốn góp 

phần đảm bảo cho người dân có cuộc sống tốt hơn, mong muốn thực hiện các 

hoạt động bảo trợ, cứu tế, hỗ trợ, chăm sóc… tốt nhất cho người dân trong xã hội, 

nhất là những người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người goá vụ và 

những người không may gặp rủi ro vì thiên tai, hoả hoạn… với mục đích tạo ra sự 

“an sinh” cho mọi thành viên trong xã hội, do đó mang tính xã hội và tính nhân 

văn sâu sắc. Đặc biệt, giáo lý Phật giáo với Tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỉ, xả); với 

Công giáo, Tin Lành là Kính Chúa – Yêu người, với đạo Cao Đài là “Công bình-

Từ bi- Bác ái”, với Phật giáo Hòa hảo là học Phật tu nhân, với Tịnh độ Cư sĩ Phật 

hội Việt Nam là Phước huệ song tu… là những nhân tố quan trọng nuôi nấng, 

phát triển tâm từ bi, hạnh cứu khổ, yêu người ở mỗi cá nhân, mong muốn định 

hướng nhân cách cho con người trong mọi hoạt động xã hội đều cho con người và 

vì con người. Từ những quan điểm đo, các tôn giáo xây dựng đường hướng hành 

đạo tích cực, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, cụ thể: Phật giáo là “Đạo pháp - 

Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội”; Công giáo là “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để 

phục vụ hạnh phúc cho đồng bào”; Tin lành là “Sống Phúc âm phụng sự Thiên 

Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”; Cao Đài là “Nước Vinh, Đạo sáng”; Phật 

giáo Hoà Hảo là “Vì Đạo pháp, vì Dân tộc”, với Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt 

Nam là “Tu học, hành thiện, ích nước lợi dân”. Từ đường hướng đó, chức sắc, 

nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo luôn ý thức trách nhiệm với bản than, với gia 

đình và cộng đồng. Lấy đường hướng hành đạo làm chuẩn mực sống, nguyên tắc 

sống để vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham gia 

thực hiện các hoạt động TTXH, nhằm đảm bảo ASXH cho mọi tín đồ, người dân 

cần hỗ trợ. Việc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tham 

gia các hoạt động TTXH, cùng toàn dân giúp đỡ, chăm sóc người nghèo, người 

già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội, là chất 

keo gắn kết đồng bào các tôn giáo và đồng bào không có tôn giáo, gắn kết giữa 

đạo -  đời trong khối đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung 

của đất nước. 
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2. Tôn giáo nào cũng đều dạy con người hướng thiện, làm thiện tránh dữ và 

đều có những giáo lý căn bản giáo dục tình thương yêu giữa con người với con 

người trong xã hội và giữa con người với thế giới tự nhiên, những giáo lý đó đã 

trở thành những giá trị căn bản của tôn giáo. Thực thể tôn giáo có vai trò như một 

phương thức sống khẳng định rằng chỉ có một sự thật tối hậu cho sự tồn tại của 

thế giới. Có nghĩa, chân lý thực sự có thể tìm thấy ở tôn giáo. Mỗi một tôn giáo 

đều khẳng định trong giáo lý của nó là nắm giữ sự thật, giải thích được sự thật và 

có thể trông cậy vào sự thật để định hướng niềm tin của con người như một lý 

tưởng sống tuyệt đối và hoàn mỹ, đó chính là giá trị chân lý của thực thể tôn giáo 

và giá trị chân lý là giá trị cốt lõi nhất của tôn giáo. Bên cạnh đó, giá trị mang 

tính tập thể trong định hướng các nguyên lý sống, chuẩn mực sống và phong cách 

sống (lối sống). Đây là khía cạnh thứ hai của nội dung hệ giá trị tôn giáo, hay có 

thể gọi là giá trị luân lý và đạo đức của thực thể tôn giáo. Những triết lý này đều 

rất gần gũi với văn hóa đạo đức, nó có những nét tương đồng với các quy tắc, 

chuẩn mực của nền đạo đức ở bất kỳ một xã hội nào, quốc gia nào. Từ những nền 

đạo đức đó mà hình thành nên những hình thức trợ giúp như quỹ ốm đau để dự 

phòng khi bị giảm thu nhập vì bệnh tật mà sau này là bảo hiểm xã hội, rồi dần 

dần mở ra các hình thức cứu trợ, dịch vụ cộng cộng cho những người già cô đơn, 

người tàn tật, trẻ em mồ côi, người goá bụa và những người không may gặp rủi ro 

vì thiên tai, hoả hoạn…  được gọi là ASXH. Do đó, các tôn giáo tham gia hoạt 

động TTXH nhằm đảm bảo ASXH với hoạt động hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ 

thường xuyên trên tinh thần từ, bi, hỷ, xả, cứu khổ, cứu nạn …. Với vai trò và 

thành quả của các tổ chức tôn giáo trong việc dạy nghề, chăm sóc, nuôi dưỡng 

cho các nhóm đối tượng có hoàn  khó khăn trong những năm qua, đã góp phần 

cùng với Đảng và Nhà nước giải quyết nhiều vấn đề của xã hội, nhằm nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một tốt hơn. Như vậy, trong xã 

hội hiện nay, rất cần phải phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo, để góp phần 

trong an sinh xã hội, tạo những nguồn lực hữu ích cho xã hội nhằm mang lại sự 

công bằng, bình yên, may mắn và hạnh phúc cho mọi người. 

Tuy nhiên, các hoạt động TTXH của tôn giáo thời gian qua cũng đã bộc lộc 

không ít những hạn chế cần khắc phục. Từ phương thức hoạt động cho đến đội 

ngũ làm công tác từ thiện xã hội và quan trọng vẫn là nguồn kinh phí đề duy trì 

hoạt động cũng như mở rộng các mô hình hoạt động của từ thiện xã hội cho các 

tôn giáo. Bên cạnh đó, không ít những vụ việc gây tranh cãi về “từ thiện” sao cho 

đúng với ý nghĩa và mục đích ban đầu cũng như việc lợi dụng từ thiện để nhằm 

trục lợi cá nhân, cao hơn nữa là lợi dụng từ thiện để chống phá Đảng và Nhà 

nước ta. 
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Nhằm tạo dựng hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, tôn giáo tham 

gia hoạt động xã hội giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo… đạt hiệu 

quả, chất lượng, theo đúng pháp luật của Nhà nước, hệ thống chính sách về 

ASXH gồm 4 nhóm cơ bản Nhóm chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu 

và giảm nghèo; Nhóm chính sách bảo hiểm xã hội; Nhóm chính sách trợ giúp xã 

hội; Nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ bản, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ 

cơ bản cùng với  Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Điều 55 có qui định về Hoạt động 

giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của các tôn giáo đã quy định các 

tổ chức tôn giáo: “Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ 

xã hội, từ thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan”. Bên cạnh 

đó, là các chính sách, luật, nghị định về từ thiện xã hội là công cụ pháp lý để cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các 

hoạt động này. 

        3. Từ những phân tích, đánh giá, nhận định về TTXH, chúng tôi đề xuất 

nguyên tắc truyền thông về TTXH của tôn giáo như sau: 

Cần phải thông tin chính xác, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước cũng như chủ trương, đường hướng hành đạo của các tôn giáo ở Việt 

Nam hiện nay về TTXH. 

Cần thống nhất trong cách tuyên truyền về khái niệm, ý nghĩa, mục đích và 

nội dung các hoạt động từ thiện của các tôn giáo nhằm đảm bảo ASXH cho người 

dân nói chung trên đất nước Việt Nam. Đặc biệt, cần tuyên truyền sâu, rộng để 

người dân hiểu được từ thiện xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội không chỉ có 

một chiều mà cần sự tương tác, hợp tác của người nhận được từ thiện, nhằm 

mang lại lợi ích lâu dài bền vững cho người nhận được từ thiện. 

Cần có những định hướng trong việc tuyên truyền quảng bá các mô hình 

hoạt động TTXH đã làm tốt của các tôn giáo trong tình hình hiện nay./. 
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PHỤ LỤC 

SỐ LIỂU, BẢNG BIỂU CÁC TÔN GIÁO THAM GIA TTXH 

 

Bảng : Tổng hợp báo cáo công tác xã hội năm 2020 của TĐCSPHVN 

TT Đơn vị Tỉnh/thành Số hội quán Cứu tế xã hội (nghìn đồng) 

1 TpHCM 8 287.600 

2 An Giang 5  

3 Bà Rịa Vũng Tàu 8 1.410.400 

4 Bạc Liêu 24 1.208.680 

5 Bến Tre 6 1.420.650 

6 Bình Dương 5 676.300 

7 Bình Phước 2  

8 Bình Thuận 3 11.258.000 

9 Cà Mau 22 1.249.605 

10 Cần Thơ 9 516.700 

11 Đồng Nai 7  

12 Đồng Tháp 11 1.309.360 

13 Hậu Giang 17 1.750.000 

14 Kiên Giang 14 1.562.196 

15 Long An 5  

16 Nha Trang 1  

17 Sóc Trăng 17 66,000 

18 Tây Ninh 1 45.000 

19 Tiền Giang 19 985.400 

20 Trà Vinh 17 962.150 

21 Vĩnh Long 18 681.510 
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22 Úc Châu 1  

 Tổng cộng 212 26.596.861 

Nguồn: Báo cáo hoạt động Phật sự năm 2020 
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Bảng : Tổng hợp báo cáo hoạt động ngành Y tế phước thiện năm 2020 

TT Đơn vị 

Tỉnh 

/thành 

Số 

hội 

quán 

Số bệnh Số thang Bệnh 

châm 

cứu 

Thuốc 

viên 

Thuốc 

tán 

(kg) 

Vườn thuốc 

Số 

lượng 

Tổng 

diện 

tích  

(m2) 

1 TpHCM 8 198.219 840.239  7622   

2 An Giang 5 135.196 369.004  2765   

3 Bà Rịa 

Vũng 

Tàu 

8 200.315 

 

1.180.074   4 17.900 

4 Bạc Liêu 24 172.615 978.045  1635 23 31.150 

5 Bến Tre 6 89.076 522.267  210   

6 Bình 

Dương 

5 83.560 584.920 29.149 1000   

7 Bình 

Phước 

2 1277 5508 1702    

8 Bình 

Thuận 

3 21.194 254.328   2 55.000 

9 Cà Mau 22 178.077 1.053.184 73.168 2430 14 44.200 

10 Cần Thơ 9 146.864 709.164 24.172    

11 Đồng Nai 7 65.779 437.291 21.629    

12 Đồng 

Tháp 

11 93.834 645.174 65.154    

13 Hậu 

Giang 

17 2813.86 2.154.688 129.12

7 

114 17 86.500 

14 Kiên 

Giang 

14 7.1632 429.496 65.472 60   

15 Long An 5 169.918 764.424 44.320    
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16 Nha 

Trang 

1 2901 11.604 1670  1 2813 

17 Sóc 

Trăng 

17 52.045 387.930 28.311  3 2250 

18 Tây Ninh 1 1610 15.590  25   

19 Tiền 

Giang 

19 92.260 673980 135.53

9 

   

20 Trà Vinh 17 133.057 1.37.8377 25.276 900   

21 Vĩnh 

Long 

18 107.487 614.054 93409 423 17 24.769 

22 Úc Châu 1       

 Tổng 

cộng 

212 2.298.402 14.009.701 1.057.1

76 

18.157 81 265.582 

 

Nguồn: Báo cáo hoạt động Phật sự của TĐCSPHVN năm 2020
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PHỤ LỤC 

 

 

MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC 

VỀ HOẠT ĐỘNG TTXH 
 

 

 

1. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 về Một số 

vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 

2. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (2016)   

3. Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 Về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm 

thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP. 

4. Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27/10/2021 về vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng 

góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, 

dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo. 

5. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 về Quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 

trợ xã hội và có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.  



















 QUỐC HỘI 

 
Luật số: 02 /2016/QH14 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 

 

LUẬT 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

 

CHƯƠNG I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1. Luật này quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín 

ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 

2. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo 

đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những 

lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an 

về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng.  

2. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng 

linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng 

đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo 

đức xã hội.  

3. Lễ hội tín ngưỡng là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo 

lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng. 

4. Cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng 

đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác. 

5. Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và 

hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức.  

6. Tín đồ là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó 

thừa nhận. 
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7. Nhà tu hành là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống 

riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.  

8. Chức sắc là tín đồ được tổ chức tôn giáo phong phẩm hoặc suy cử để 

giữ phẩm vị trong tổ chức.  

9. Chức việc là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, 

bầu cử hoặc suy cử để giữ chức vụ trong tổ chức.  

10. Sinh hoạt tôn giáo là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo 

lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo. 

11. Hoạt động tôn giáo là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn 

giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo.  

12. Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước 

công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.  

13. Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được 

thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo. 

14. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh 

đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. 

15. Địa điểm hợp pháp là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá 

nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

16. Người đại diện là người thay mặt và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động tôn giáo 

của nhóm người hoặc tổ chức mà mình đại diện. 

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 

mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín 

ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với 

đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân. 

3. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp 

pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.  

Điều 4. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo 

tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc. 
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2. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về 

các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.  

3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn 

giáo; phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước 

có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

4. Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, 

tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực 

hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

5. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.  

2. Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo 

tín ngưỡng, tôn giáo.  

3. Xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo: 

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn 

xã hội, môi trường;  

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, 

tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;  

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; 

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn 

giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các 

tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. 

 

CHƯƠNG II 

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
 

Điều 6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người 

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không 

theo một tôn giáo nào. 

2. Mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành 

lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, 

giáo luật tôn giáo. 
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3. Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo 

tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào 

tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc 

người giám hộ đồng ý. 

4. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, 

giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác.  

5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về 

thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang 

chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín 

ngưỡng, tôn giáo.  

6. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo đảm thực hiện các quyền quy 

định tại khoản 5 Điều này. 

Điều 7. Quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và văn bản có nội 

dung tương tự (sau đây gọi chung là hiến chương) của tổ chức tôn giáo. 

2. Tổ chức sinh hoạt tôn giáo. 

3. Xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tôn giáo. 

4. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tôn giáo, đồ dùng 

tôn giáo. 

5. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo.  

6. Nhận tài sản hợp pháp do tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá 

nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho. 

7. Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 8. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư 

trú hợp pháp tại Việt Nam 

1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được Nhà nước Việt 

Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

2. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có quyền: 

a) Sinh hoạt tôn giáo, tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; 

b) Sử dụng địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung; 

c) Mời chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người Việt Nam thực hiện lễ 

nghi tôn giáo, giảng đạo; mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài 

giảng đạo; 

d) Vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi 

dưỡng về tôn giáo của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; 
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đ) Mang theo xuất bản phẩm tôn giáo, đồ dùng tôn giáo để phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam được giảng đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác ở 

Việt Nam.  

Điều 9. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do 

tín ngưỡng, tôn giáo  

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo 

phải tuân thủ Hiến pháp, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đại diện, ban quản lý cơ sở 

tín ngưỡng có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia hoạt động tín 

ngưỡng, hoạt động tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn 

giáo đúng quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG III 

HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG 
 

Điều 10. Nguyên tắc tổ chức hoạt động tín ngưỡng  

1. Hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

2. Việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tín ngưỡng phải bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. 

Điều 11. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng 

1. Cơ sở tín ngưỡng phải có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động diễn ra tại cơ sở tín ngưỡng.  

2. Người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng phải là 

công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ, có uy tín trong cộng đồng dân cư.  

3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng phối hợp với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức để cộng đồng dân cư bầu, 

cử người đại diện hoặc thành viên ban quản lý. Căn cứ kết quả bầu, cử và các 

điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản 

công nhận người đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bầu, cử.  

4. Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý cơ sở tín 

ngưỡng đã được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 

thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

5. Việc bầu, cử người đại diện hoặc thành lập ban quản lý nhà thờ dòng 

họ không phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.  



6 

 

 

Điều 12. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng  

1. Hoạt động tín ngưỡng của cơ sở tín ngưỡng phải được đăng ký, trừ 

cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ. 

2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi 

văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng chậm 

nhất là 30 ngày trước ngày cơ sở tín ngưỡng bắt đầu hoạt động tín ngưỡng, 

trừ trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật này. 

Văn bản đăng ký nêu rõ tên cơ sở tín ngưỡng, các hoạt động tín 

ngưỡng, nội dung, quy mô, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ 

chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 

3. Hoạt động tín ngưỡng không có trong văn bản đã được đăng ký thì 

người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm đăng ký bổ 

sung theo quy định tại khoản 2 Điều này chậm nhất là 20 ngày trước ngày 

diễn ra hoạt động tín ngưỡng. 

Điều 13. Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ 

1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng diễn ra định kỳ chậm nhất 

là 20 ngày trước ngày tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định sau đây:  

a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận 

thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, 

thị trấn (sau đây gọi chung là xã); 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp 

nhận thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã 

thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là huyện); 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội có trách nhiệm tiếp nhận 

thông báo đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều huyện 

thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh). 

2. Văn bản thông báo nêu rõ tên lễ hội tín ngưỡng, nội dung, quy mô, 

thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến thành viên ban tổ chức và các điều kiện 

cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội.  

3. Việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ tại cơ sở tín ngưỡng là di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy 

định của pháp luật về di sản văn hóa. 

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có 

trách nhiệm bảo đảm việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng theo nội dung thông báo. 
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Điều 14. Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được 

khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi 

1. Trước khi tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được 

khôi phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định 

kỳ nhưng có thay đổi về quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm thì người đại 

diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký 

đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hội.  

Văn bản đăng ký nêu rõ tên lễ hội, nội dung lễ hội hoặc nội dung thay 

đổi so với trước, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến thành viên ban 

tổ chức và các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ 

môi trường trong lễ hội. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường hợp từ 

chối đăng ký phải nêu rõ lý do.  

Điều 15. Quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng 

1. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm 

quản lý và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch khoản thu từ việc tổ 

chức lễ hội.  

2. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc lễ hội, người đại diện hoặc 

ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về 

khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này.  

 

CHƯƠNG IV 

ĐĂNG KÝ SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG,  

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO  
 

Điều 16. Điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 

1. Tổ chức tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho tín đồ tại 

những nơi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; tổ chức 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đăng ký sinh hoạt tôn giáo 

tập trung cho những người thuộc tổ chức khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo; 

b) Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có người đại diện là công dân 

Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không 

trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín 

ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội 

theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự; 
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c) Nội dung sinh hoạt tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 5 của Luật này. 

2. Những người theo tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này được đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung khi đáp ứng đủ 

các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điều kiện sau đây: 

a) Có giáo lý, giáo luật; 

b) Tên của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung không trùng với tên tổ 

chức tôn giáo hoặc tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn 

giáo, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh 

hùng dân tộc. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận đăng ký sinh 

hoạt tôn giáo tập trung 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động 

tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm người theo tôn giáo trong trường hợp 

quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn 

giáo tập trung đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh 

hoạt tôn giáo.  

2. Hồ sơ đăng ký gồm:  

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký; tên tôn giáo; họ và tên, 

nơi cư trú của người đại diện; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo, 

số lượng người tham gia;  

b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; 

c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; 

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký quy định tại 

khoản 2 Điều 16 của Luật này.  

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 

thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối 

đăng ký phải nêu rõ lý do. 

Điều 18. Điều kiện để tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo 

Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo khi đáp ứng 

đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

2. Có tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động không trái với quy định của 

pháp luật; 

3. Tên của tổ chức không trùng với tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức đã 

được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc; 
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4. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam 

thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời 

gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hình sự; 

5. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; 

6. Nội dung hoạt động tôn giáo không thuộc trường hợp quy định tại 

Điều 5 của Luật này. 

Điều 19. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo 

1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Luật này gửi 

hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định tại khoản 3 Điều này.  

2. Hồ sơ đăng ký gồm:  

a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức; tên tôn giáo; tôn chỉ, mục đích; 

nội dung, địa bàn hoạt động; nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt 

Nam; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng người tin theo; cơ cấu tổ 

chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở; 

b) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình 

hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; 

c) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi;  

d) Quy chế hoạt động của tổ chức; 

đ) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

3. Thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản 

lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn về 

tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh) cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ 

lý do; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động 

ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường 

hợp từ chối cấp chứng nhận đăng ký phải nêu rõ lý do. 

Điều 20. Hoạt động của tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng 

ký hoạt động tôn giáo 

1. Tổ chức sau khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

được thực hiện các hoạt động sau đây: 
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a) Tổ chức các cuộc lễ tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, giảng đạo, bồi 

dưỡng giáo lý; 

b) Bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc;  

c) Sửa chữa, cải tạo trụ sở; 

d) Tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo;  

đ) Tổ chức đại hội thông qua hiến chương. 

2. Khi thực hiện hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức phải 

tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan.  

 

CHƯƠNG V 

TỔ CHỨC TÔN GIÁO 
 

Mục 1 

CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO; THÀNH LẬP, CHIA, TÁCH, 

SÁP NHẬP, HỢP NHẤT TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 

Điều 21. Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo 

Tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo được 

công nhận là tổ chức tôn giáo khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1. Hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 05 năm trở lên kể từ ngày được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; 

2. Có hiến chương theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

3. Người đại diện, người lãnh đạo tổ chức là công dân Việt Nam 

thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời 

gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn 

giáo; không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hình sự; 

4. Có cơ cấu tổ chức theo hiến chương; 

5. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm 

bằng tài sản của mình; 

6. Nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Điều 22. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo 

1. Tổ chức đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật này gửi hồ 
sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quy định tại khoản 3 Điều này. 

 2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị công nhận, tên giao dịch 
quốc tế (nếu có); tên tôn giáo; họ và tên người đại diện tổ chức; số lượng tín 
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đồ, địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị; cơ cấu tổ chức, trụ sở 
của tổ chức;  

b) Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp 
chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; 

c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình 
hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; 

d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; 

đ) Hiến chương của tổ chức;  

e) Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức; 

g) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

3. Thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối 
với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không công nhận phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương 
quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở 
nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường 
hợp không công nhận phải nêu rõ lý do.  

Điều 23. Hiến chương của tổ chức tôn giáo 

Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây: 

1. Tên của tổ chức; 

2. Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động; 

3. Địa bàn hoạt động, trụ sở chính;  

4. Tài chính, tài sản; 

5. Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu; 

6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc; 

8. Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cách thức phong phẩm, bổ nhiệm, 
bầu cử, suy cử, thuyên chuyển, cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, nhà 
tu hành; 

9. Điều kiện, thẩm quyền, cách thức giải thể tổ chức tôn giáo; thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

10. Việc tổ chức hội nghị, đại hội; thể thức thông qua quyết định, sửa 
đổi, bổ sung hiến chương; nguyên tắc, phương thức giải quyết tranh chấp nội 
bộ của tổ chức; 
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11. Quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc, giữa 
tổ chức tôn giáo với tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 24. Sửa đổi hiến chương  

1. Tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương phải đăng ký với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này. Văn bản 
đăng ký nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, người đại diện, nội dung, lý do sửa đổi 
kèm theo hiến chương sửa đổi.  

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; 

trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 

3. Tổ chức tôn giáo được hoạt động theo hiến chương sửa đổi kể từ 

ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. 

Điều 25. Tên của tổ chức tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo phải có tên bằng tiếng Việt. 

2. Tên của tổ chức tôn giáo không trùng với tên tổ chức tôn giáo khác 

hoặc tổ chức khác đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, tên tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc tên danh nhân, anh hùng dân tộc. 

3. Tên của tổ chức tôn giáo được sử dụng trong quan hệ với tổ chức, cá 

nhân khác. 

4. Tên của tổ chức tôn giáo được pháp luật công nhận và bảo vệ. 

5. Tổ chức tôn giáo thay đổi tên phải được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này chấp thuận. 

6. Tổ chức tôn giáo trực thuộc thay đổi tên thì tổ chức tôn giáo có trách 

nhiệm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 

của Luật này chấp thuận.  

Điều 26. Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo khi thay đổi trụ sở phải được sự chấp thuận của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới và phải thông báo bằng văn bản đến 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật này. 

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc khi thay đổi trụ sở phải được sự chấp 

thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới và thông báo bằng văn 

bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của 

Luật này. 

Điều 27. Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo 

trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập tổ chức 

tôn giáo trực thuộc; chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc thành nhiều tổ chức 

tôn giáo trực thuộc mới; sáp nhập tổ chức tôn giáo trực thuộc vào một tổ chức 
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tôn giáo trực thuộc khác; hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực thuộc thành một 

tổ chức tôn giáo trực thuộc mới. 

2. Sau khi chia, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị chia chấm dứt tồn tại; 

quyền, nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị chia được chuyển giao cho 

các tổ chức tôn giáo trực thuộc mới. 

3. Sau khi tách, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị tách và tổ chức tôn giáo 
trực thuộc được tách thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phù hợp với mục 
đích hoạt động. 

4. Sau khi sáp nhập, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị sáp nhập chấm dứt 
tồn tại; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị sáp nhập được 
chuyển giao cho tổ chức tôn giáo trực thuộc mà tổ chức đó được sáp nhập vào. 

5. Sau khi hợp nhất, các tổ chức tôn giáo trực thuộc cũ chấm dứt tồn tại 
kể từ thời điểm tổ chức tôn giáo trực thuộc mới được thành lập; quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức tôn giáo trực thuộc cũ được chuyển giao cho tổ chức tôn 

giáo trực thuộc mới. 

Điều 28. Điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thành lập, chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng đủ các điều 
kiện sau đây: 

1. Hiến chương của tổ chức tôn giáo có quy định về việc thành lập, 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc; 

2. Hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Luật này;  

3. Có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.  

Điều 29. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Trước khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề 
nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.  

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ lý do; tên tổ chức đề nghị; tên tổ chức tôn 
giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức, người đại diện tổ chức trước và 
sau khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; địa bàn hoạt động, số lượng tín đồ của 
tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập; địa bàn hoạt động, số 
lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi chia, tách, sáp 
nhập, hợp nhất; cơ cấu tổ chức, địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn 

giáo trực thuộc sau khi thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;  

b) Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc 

trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; 
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c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình 
hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ 

chức tôn giáo trực thuộc; 

d) Hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); 

đ) Bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;  

e) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở. 

3. Thẩm quyền chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất 

tổ chức tôn giáo trực thuộc: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc 

thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;  

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do.  

4. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có văn bản thành lập, chia, tách, sáp 

nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.  

Hết thời hạn 01 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không thành lập, 

chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc thì văn bản chấp 

thuận hết hiệu lực. 

Điều 30. Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. 

2. Tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định 
tại khoản 3 Điều 29 của Luật này cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho 
tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện quy định tại các khoản 

4, 5 và 6 Điều 21 của Luật này.  

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân 

đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.  

Điều 31. Giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

 1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể trong trường 
hợp sau đây: 

a) Theo quy định của hiến chương; 

b) Không hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 năm kể từ ngày được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chấp thuận việc thành lập, 
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chia, tách, sáp nhập, hợp nhất; ngừng hoạt động tôn giáo trong thời gian 01 
năm liên tục;  

c) Hết thời hạn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo mà không khắc 

phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận tổ chức tôn giáo có 

quyền giải thể tổ chức tôn giáo. 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể tổ chức 

tôn giáo trực thuộc. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 

Điều 29 của Luật này có quyền giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp 

quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.  

3. Trước khi giải thể, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải 

thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản. Tài sản của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc bị giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật về 

dân sự. 

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo 

về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật này chậm nhất là 20 ngày kể từ 

ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể. 

4. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc. 

 

Mục 2 

PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ,  
THUYÊN CHUYỂN, CÁCH CHỨC, BÃI NHIỆM CHỨC SẮC,  

CHỨC VIỆC, NHÀ TU HÀNH   
 

Điều 32. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thực hiện việc phong 

phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo hiến chương của tổ chức tôn giáo. 

2. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải có năng lực 

hành vi dân sự đầy đủ; không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; không có án tích hoặc không phải 

là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài 

được thực hiện theo quy định tại Điều 51 của Luật này. 

Điều 33. Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc  

1. Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ 

quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương về người được 
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phong phẩm hoặc suy cử làm hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư của 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam; mục sư của các tổ chức Tin lành; phối sư trở 

lên của các Hội thánh Cao đài; giảng sư trở lên của Tịnh độ Cư sỹ Phật hội 

Việt Nam và các phẩm vị tương đương của tổ chức tôn giáo khác chậm nhất 

là 20 ngày kể từ ngày phong phẩm hoặc suy cử. 

2. Đối với các trường hợp phong phẩm hoặc suy cử chức sắc không 

thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh 

nơi chức sắc cư trú và hoạt động tôn giáo chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày 

phong phẩm hoặc suy cử. 

3. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, họ và tên, phẩm vị, 

địa bàn hoạt động, tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo kèm theo sơ yếu lý 

lịch, phiếu lý lịch tư pháp của chức sắc. 

4. Trường hợp người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc 

không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo hủy kết quả phong phẩm 

hoặc suy cử chức sắc.  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, tổ chức 

tôn giáo có trách nhiệm hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc và có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc hủy kết quả phong phẩm hoặc 

suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

Điều 34. Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc  

1. Tổ chức tôn giáo trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc sau 

đây có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo ở trung ương:  

a) Thành viên ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong 

nhiều tỉnh; 

b) Người đứng đầu tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 

trong nhiều tỉnh; 

c) Người đứng đầu cơ sở đào tạo tôn giáo. 

2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thực hiện việc bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ 

quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi chức việc cư trú và 

hoạt động tôn giáo. 

3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi 

thực hiện việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc có trách nhiệm gửi hồ sơ 

đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 

của Luật này. 
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4. Hồ sơ đăng ký gồm: 

a) Văn bản đăng ký nêu rõ họ và tên người được dự kiến bổ nhiệm, bầu 

cử, suy cử; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử; 

b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử; 

c) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử. 

5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do. 

6. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật 

này chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.  

7. Đối với người dự kiến lãnh đạo tổ chức quy định tại các điều 19, 22, 

29 và 38 của Luật này sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận chỉ thực hiện thông báo kết quả về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy 

cử theo quy định tại khoản 6 Điều này. 

Điều 35. Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi thuyên 

chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi đi và nơi 

đến chậm nhất là 20 ngày.  

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức thông báo, họ và tên, phẩm vị, 

chức vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt 

động tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được 

thuyên chuyển đến. 

2. Trước khi thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người 

đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh nơi dự kiến thuyên chuyển đến. 

Văn bản đăng ký nêu rõ tên tổ chức đăng ký, họ và tên, phẩm vị, chức 

vụ của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, địa bàn hoạt động 

tôn giáo trước khi thuyên chuyển, địa bàn hoạt động sau khi được thuyên 

chuyển đến. 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký; trường hợp từ chối 

đăng ký phải nêu rõ lý do. 

Điều 36. Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc  

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc cách chức, bãi nhiệm 

chức sắc, chức việc theo hiến chương của tổ chức. 

2. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi 

nhiệm chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33, khoản 1 và khoản 2 Điều 34 của 

Luật này.  

Văn bản thông báo nêu rõ họ và tên, phẩm vị, chức vụ của người bị 

cách chức, bãi nhiệm; lý do cách chức, bãi nhiệm kèm theo văn bản của tổ 

chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách chức, bãi nhiệm.  

3. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật này. 
 

 

Mục 3 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO, LỚP BỒI DƯỠNG TÔN GIÁO 
 

Điều 37. Điều kiện thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo 

 Tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo khi đáp ứng đủ 
các điều kiện sau đây: 

1. Có cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo;  

2. Có địa điểm hợp pháp để đặt cơ sở đào tạo; 

3. Có chương trình, nội dung đào tạo; có môn học về lịch sử Việt Nam 

và pháp luật Việt Nam trong chương trình đào tạo; 

4. Có nhân sự quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo. 

Điều 38. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập cơ sở 

đào tạo tôn giáo 

1. Trước khi thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách 
nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo ở trung ương. 

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo nêu rõ tên tổ chức 
tôn giáo, tên cơ sở đào tạo, họ và tên người đại diện cơ sở đào tạo, sự cần 
thiết thành lập cơ sở đào tạo;  



19 

 

 

b) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình 
hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở 

đào tạo;  

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo gồm các nội 
dung cơ bản: tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ 
cấu tổ chức, nhân sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng 
dạy và chuẩn đào tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản;  

d) Dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo; 

đ) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm 
cho việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về địa điểm 
đặt cơ sở đào tạo tôn giáo. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo 

trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không 

chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, tổ chức 

tôn giáo có văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo.  

Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chấp thuận, nếu tổ chức tôn giáo không thành lập cơ sở đào tạo thì văn bản 

chấp thuận hết hiệu lực. 

5. Cơ sở đào tạo tôn giáo không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Điều 39. Hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo 

1. Chậm nhất là 20 ngày trước khi cơ sở đào tạo tôn giáo bắt đầu hoạt 

động, người đại diện cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương 

về hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo kèm theo văn bản thành lập, quy chế 

tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh, danh sách thành viên ban lãnh đạo, 

báo cáo về nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động. 

2. Việc tổ chức đào tạo, tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo thực hiện 

theo quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tuyển sinh đã thông báo.  

3. Cơ sở đào tạo tôn giáo khi sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động, quy 

chế tuyển sinh phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn 

giáo ở trung ương. Văn bản đăng ký nêu rõ lý do, nội dung thay đổi kèm theo 

quy chế sửa đổi. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ; trường 

hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Cơ sở đào tạo tôn giáo được hoạt động theo quy chế sửa đổi sau khi 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.  
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4. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết 

quả đào tạo của từng khóa học với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo ở trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học. 

Văn bản thông báo nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo, khóa đào tạo, số học 

viên tốt nghiệp. 

5. Việc theo học của người nước ngoài tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt 

Nam thực hiện theo quy định tại Điều 49 của Luật này. 

Điều 40. Hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về 

lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam  

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chủ trì, 

phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan 

hướng dẫn chương trình, nội dung giảng dạy môn học về lịch sử Việt Nam và 

pháp luật Việt Nam. 

Điều 41. Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo  

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng 

người chuyên hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến cơ 

quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi mở lớp. Văn bản đăng 

ký nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, 

thành phần tham dự, danh sách giảng viên. 

Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản 

đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.  

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về 

tôn giáo không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi mở lớp chậm nhất là 20 

ngày trước ngày khai giảng. Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý 

do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách 

giảng viên.  

Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có hành vi quy định tại 

Điều 5 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản yêu cầu tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp 

bồi dưỡng. 

Điều 42. Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo 

1. Cơ sở đào tạo tôn giáo giải thể trong trường hợp sau đây: 

a) Theo quyết định của tổ chức tôn giáo; 

b) Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận việc thành lập, cơ sở đào tạo tôn giáo không tổ chức được 

hoạt động đào tạo;  
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c) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo mà không khắc 

phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. 

2. Tổ chức tôn giáo có quyền giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo. Cơ quan 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có quyền giải thể hoặc 

yêu cầu tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo trong trường hợp quy 

định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. 

 Tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo về việc giải thể cơ sở đào 

tạo tôn giáo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung 

ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày giải thể.  

3. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo 

tôn giáo. 

 

CHƯƠNG VI 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO;  

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, GIÁO DỤC, Y TẾ, BẢO TRỢ XÃ HỘI, 

TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO 

 

Mục 1 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO 
 

Điều 43. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo  

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn 

bản về danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chậm nhất là 30 ngày 

kể từ ngày được công nhận, chấp thuận hoặc được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo theo quy định sau đây:  

a) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã gửi thông báo đến 

Ủy ban nhân dân cấp xã;  

b) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 

gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 

gửi thông báo đến cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh;  

d) Tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh gửi thông báo 

đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.  

2. Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, tên các hoạt động tôn giáo, 

thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động. 

3. Việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm chỉ 

thực hiện một lần. Đối với hoạt động tôn giáo không có trong danh mục đã 

thông báo thì người đại diện tổ chức có trách nhiệm thông báo bổ sung theo 
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quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chậm nhất là 20 ngày trước khi 

diễn ra hoạt động. 

Điều 44. Hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị 

thường niên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật này chậm nhất là 20 ngày 

trước ngày tổ chức hội nghị. 

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng 

người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. 

2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức hội nghị liên 

tôn giáo, hội nghị có yếu tố nước ngoài có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị 

đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. Văn bản 

đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người 

tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị. 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 45. Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 

tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trước khi tổ chức đại hội có trách 

nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành 

phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ 

chức đại hội; 

b) Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; 

c) Dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có). 

3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức đại hội: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối 

với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 

ở một huyện trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường 

hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;  

b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do; 
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c) Đối với việc tổ chức đại hội không thuộc quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 3 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở 

trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.  

Điều 46. Cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp  

1. Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị 

đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. 

Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, 

nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần 

tham dự cuộc lễ. 

2. Trước khi giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa 

điểm hợp pháp đã đăng ký, chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm 

gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 

3 Điều này.  

Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, nội dung, lý do, 

chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, thành phần tham dự. 

3. Thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp: 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về 

việc tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện trong thời hạn 

25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp 

thuận phải nêu rõ lý do; 

b) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ 

chức cuộc lễ, giảng đạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc tổ chức 

cuộc lễ, giảng đạo có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở 

nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp 

lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.   

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức cuộc lễ, giảng đạo có 

trách nhiệm hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc lễ, giảng đạo. 
 

Mục 2 

HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI  
 

Điều 47. Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú 

hợp pháp tại Việt Nam 

1. Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sinh hoạt 

tôn giáo tập trung tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác gửi hồ 

sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm 

dự kiến sinh hoạt tôn giáo tập trung. 
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2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại 

diện; lý do, thời gian, nội dung sinh hoạt, số lượng người tham gia, cơ sở tôn 

giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt; 

b) Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam của người đại diện; 

c) Văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giấy tờ 

chứng minh có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp 

thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 48. Hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo 

của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam  

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi mời tổ chức, 

cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo, hoạt 

động quan hệ quốc tế về tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức mời; tên tổ chức, cá nhân được 

mời; mục đích, nội dung các hoạt động; danh sách khách mời; dự kiến 

chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức; 

b) Bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài; 

c) Văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.  

3. Thẩm quyền chấp thuận hoạt động tôn giáo, hoạt động quan hệ quốc 

tế về tôn giáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc 

mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động 

tôn giáo ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;  

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào 

Việt Nam để thực hiện hoạt động tôn giáo ở nhiều tỉnh hoặc hoạt động quan 

hệ quốc tế về tôn giáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức 

sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ 

đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều này. 
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5. Nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, 

nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo có trách nhiệm gửi hồ sơ đề 

nghị theo quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

6. Trong quá trình giảng đạo, chức sắc, nhà tu hành là người nước 

ngoài phải tôn trọng quy định của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở Việt Nam 

và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.  

Điều 49. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam 

1. Người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam phải là 

người cư trú hợp pháp ở Việt Nam, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tự nguyện 

đăng ký học và được cơ sở đào tạo tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.  

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên cơ sở đào tạo tôn giáo; họ và tên, quốc 

tịch của người đăng ký học, khóa học, thời gian học; 

b) Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 50. Tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi cử chức sắc, 

chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở 

nước ngoài có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về 

tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, mục đích, chương trình, thời 

gian, địa điểm hoạt động tôn giáo, đào tạo tôn giáo ở nước ngoài; 

b) Giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo, đào 

tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 51. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài 

1. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài bao 

gồm các trường hợp sau đây: 
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a) Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho 

người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;  

b) Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử 

cho công dân Việt Nam ở Việt Nam. 

2. Người được đề nghị phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp 

ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật này. Người nước 

ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đề nghị phong phẩm hoặc suy cử phẩm 

vị còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Được đào tạo tôn giáo tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam; 

b) Tuân thủ pháp luật Việt Nam. 

3. Việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài 

quy định tại khoản 1 Điều này phải được sự chấp thuận trước của cơ quan 

quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

4. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ 

nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm 

đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương. 

5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc 

phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài quy định tại 

Điều này. 

Điều 52. Hoạt động quan hệ quốc tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ 

1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, 

nhà tu hành, tín đồ thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế theo hiến chương 

của tổ chức tôn giáo phù hợp với pháp luật Việt Nam.  

2. Khi thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ phải tuân 

thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia có liên quan.  

Điều 53. Gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài 

1. Trước khi gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo có 

trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo ở trung ương. 

2. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, mục đích, thời điểm gia 

nhập; tên, hiến chương, tôn chỉ, mục đích hoạt động, trụ sở chính của tổ chức 

tôn giáo nước ngoài; 

b) Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo 

nước ngoài. 
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3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có 

trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

4. Khi chấm dứt tham gia tổ chức tôn giáo nước ngoài, tổ chức tôn giáo 

có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày chấm dứt. 

Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo, tên tổ chức tôn giáo 

nước ngoài đã gia nhập, lý do chấm dứt, thời điểm bắt đầu chấm dứt.  
 

Mục 3 

HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN,  

GIÁO DỤC, Y TẾ, BẢO TRỢ XÃ HỘI, TỪ THIỆN, NHÂN ĐẠO 

Điều 54. Hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn 

hóa phẩm  

Được thực hiện hoạt động xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về 

tín ngưỡng, tôn giáo; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín 

ngưỡng, tôn giáo, đồ dùng tôn giáo theo quy định của pháp luật về xuất bản 

và quy định khác của pháp luật.  

Điều 55. Hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo   

Được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội, từ 

thiện, nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 

CHƯƠNG VII 

TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, TỔ CHỨC TÔN GIÁO  

Điều 56. Việc quản lý, sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức 

tôn giáo  

1. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được 

hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức; quyên góp, tặng cho của tổ 

chức, cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật.  

2. Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo phải được quản lý, sử 

dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.  

3. Cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo được hình thành theo tập quán, do 

các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho 

chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục 

vụ nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng là tài sản thuộc sở hữu chung 

của cộng đồng. 
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4. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp 

vốn tài sản bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật có 

liên quan.  

5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước 

ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc.  

Điều 57. Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo 

Đất cơ sở tín ngưỡng, đất cơ sở tôn giáo được quản lý và sử dụng theo 

quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 58. Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, 

công trình tôn giáo  

1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công 

trình tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở 

tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng 

đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng. 

3. Việc tu bổ, phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xếp hạng; việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các 

cơ sở này thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp 

luật về xây dựng. 

Điều 59. Di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo 

Việc di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo vì mục đích quốc 

phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng.  
 

 

CHƯƠNG VIII 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT 

TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO   
 

Mục 1 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 
 

Điều 60. Nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

2. Quy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

file:///H:/Thang%208/Documents%20and%20Settings/Dang%20Thi%20Hong%20Hanh/Application%20Data/Users/Documents%20and%20Settings/Dang%20Thi%20Hong%20Hanh/Users/havvh/AppData/Documents%20and%20Settings/Users/ADMIN/Desktop/ND12-10-02-2009.doc


29 

 

 

3. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

5. Nghiên cứu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

7. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.  

Điều 61. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong 
phạm vi cả nước. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo.  

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân 
dân huyện đồng thời thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp 
xã quy định tại Luật này. 

Điều 62. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo là hoạt động thanh 
tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chịu 
trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, 
tôn giáo trong phạm vi cả nước. 

2. Thanh tra chuyên ngành về tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện các nhiệm 
vụ sau đây: 

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo của Ủy ban nhân dân các cấp; 

b) Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

Điều 63. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về tín ngưỡng, tôn giáo  

1. Người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tổ 
chức, cá nhân khác có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền khiếu nại, 
khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc 
dân sự tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định 
của pháp luật có liên quan. 
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2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, 
tôn giáo. Việc giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 
thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.  

 

Mục 2 

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, 
TÔN GIÁO 

 

 

Điều 64. Xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật. 

2. Căn cứ quy định của Luật này và Luật xử lý vi phạm hành chính, 
Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử 
phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; 
thẩm quyền xử phạt, mức phạt cụ thể và thẩm quyền lập biên bản đối với 
hành vi vi phạm hành chính; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

 Điều 65. Xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, 
tôn giáo khi thi hành công vụ  

  Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn 
giáo khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối 
với hành vi vi phạm sau đây: 

 1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật này và pháp 
luật có liên quan; 

 2. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về tín 
ngưỡng, tôn giáo; 

 3. Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý nhà 
nước đối với hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. 

 

CHƯƠNG IX 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 66. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

2. Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/UBTVQH11 hết hiệu lực 

kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 
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Điều 67. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Nhóm người đã được chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập 

trung, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo, công 

nhận tổ chức tôn giáo trước ngày Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục 

đăng ký, công nhận lại theo quy định tại các điều 17, 19 và 22 của Luật này.  

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất; hội đoàn tôn giáo, dòng tu và tổ chức tu hành tập thể đã được cấp 

đăng ký hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục đề 

nghị, đăng ký lại theo quy định tại Điều 29 và Điều 38 của Luật này. 

3. Đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo 

trước ngày Luật này có hiệu lực thì thời gian để công nhận là tổ chức tôn giáo 

theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này được tính từ khi tổ chức được 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.  

4. Tổ chức tôn giáo đã được công nhận trước ngày Luật này có hiệu lực 

là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Các tổ chức tôn 

giáo này có trách nhiệm điều chỉnh hiến chương tại đại hội gần nhất theo quy 

định tại Điều 23 và đăng ký hiến chương sửa đổi theo quy định tại Điều 24 

của Luật này. 

5. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo trước ngày Luật này có hiệu lực có trách nhiệm thông báo 

danh mục hoạt động tôn giáo diễn ra hằng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 43 của Luật này. 

6. Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Luật này có hiệu lực, cơ sở tín 

ngưỡng đã thông báo hoạt động tín ngưỡng hằng năm trước ngày Luật này có 

hiệu lực có trách nhiệm đăng ký hoạt động tín ngưỡng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 12 của Luật này. 

 Điều 68. Quy định chi tiết 

 Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016.      

                                                                                                                  

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI  

 

                                                                                  (Đã ký) 

 

                                                                             Nguyễn Thị Kim Ngân 
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