
	  
	  

Đầu	  tư	  xã	  hội	  tại	  Việt	  Nam	  
	  

Thành	  phố	  Hồ	  Chí	  Minh	  16/9/2014	  

Phạm Kiều Oanh 
Sáng lập viên/Giám đốc - Trung tâm hỗ trợ sáng kiến 
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Cung	  cấp	  cá
c	  dịch	  vụ	  nh

ằm	  cải	  thiện	  

chất	  lượng	  
cuộc	  sống	  c

ủa	  cộng	  

đồng	  yếu	  th
ế 

Tham	  gia	  xã	  hội	  tạo	  việc	  làm,	  	  
xây	  dựng	  năng	  lực	  và	  tạo	  thêm	  cơ	  hội,	  	  

trao	  quyền	  cho	  cộng	  đồng	  khó	  khăn	  và	  thiệt	  thòi	  



Du	  lịch	  thay	  đổi	  cuộc	  sống!	  
Du	  lịch	  có	  trách	  nhiệm	  +	  Tài	  chính	  vi	  mô	  =	  Xóa	  đói	  giảm	  nghèo	  



Dạy	  nghề	  và	  tạo	  việc	  làm	  cho	  người	  khuyết	  tật	  và	  phụ	  nữ	  nghèo	  



ICS – Tổ chức phi chính phủ tại địa phương cung cấp các dịch vụ tư vấn 
dành cho những người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới và cộng đồng 

nói chung 



Định	  vị	  các	  doanh	  nghiệp	  xã	  hội	  

	   Tổ	  chức	  từ	  
thiện	  

NGO	  với	  
các	  họat	  
động	  
thương	  
mại	  

Doanh	  
nghiệp	  xã	  

hội	  

Doanh	  
nghiệp	  

hướng	  đến	  
các	  họat	  
động	  xã	  
hội	  

Doanh	  
nghiệp	  

đơn	  thuần	  
chỉ	  kinh	  
doanh	  

Tác	  động	  
xã	  hội	  
được	  

quan	  tâm	  
trước	  

Tác	  động	  
tài	  chính	  
được	  

quan	  tâm	  
trước	  



Lọai hình tổ chức Số lượng Mục tiêu Phân phối lợi 
nhuận 

Doanh nghiệp xã hội tự 
phát 

200 Các khu vực đặc thù và các vấn đề xã 
hội, cung cấp dịch vụ và tạo việc làm 
cho người có hòan cảnh khó khăn 

Không vì lợi nhụân 

Tổ chức phi chính phủ 1,000 Các vấn đề phát triển xã hội nhất định, 
trao quyền cho người nghèo và người 
có hòan cảnh khó khăn 

Phi lợi nhụân 

Tổ chức họat động vì 
cộng đồng (không có tư 
cách pháp nhân) 

140,000 Đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng 
đồng (nước sạch, điện, y tế, v..v) cho 
những người không có cơ hội tiếp cận 
với phúc lợi xã hội thích hợp 

Không vì lợi nhuận 

Hợp tác xã 9,500 Hợp tác để đáp ứng các nhu cầu kinh tế 
xã hội của cộng đồng 

Chủ yếu sử dụng lợi 
nhuận phục vụ cộng 
đồng và thành viên 
 

Hiệp hội 6,900 Hỗ trợ và bảo vệ quyền hợp pháp của 
các thành viên, góp phần phát triển xã 
hội 

Không vì lợi nhụân 

Công ty 8,000 Cân đối giữa trách nhiệm xã hội và mục 
tiêu lợi nhuận 

Tỏi đa hóa lợi thế 
nhưng không phải là 
tối đa hóa lợi nhụân 

Tổng cộng 165,600 



Xu	  hướng	  phát	  triển	  doanh	  nghiệp	  xã	  
hội	  

Doanh nghiệp xã hội thuộc sở hữu của các doanh nhân xã 
hội (cân bằng giữa trách nhiệm xã hội với lợi ích kinh tế) 

Tổ chức phi chính phủ/ Hiệp hội tham gia kinh doanh (tạo 
nên nhiều giá trị xã hội hơn) 

Kinh doanh bao gồm: Các doanh nghiệp nhỏ theo đuổi việc 
chia sẻ giá trị và lợi nhuận (nhiều giá trị tài chính hơn) 

Hợp tác xã/ Tổ chức cộng đồng - chia sẻ lợi nhuận và các 
giải pháp thị trường lớn hơn 



Nhu	  cầu	  vốn	  



Vốn	  (Vốn	  vay	  +	  Vốn	  chủ	  sở	  hữu)	  

(tỷ	  VND	  ) Hiện nay 

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   

Vốn cần cho 3 năm tới 

>	  5B	  (>	  250k	  USD) 17% 17% 

1	  -‐	  5B	  (50-‐250k	  USD) 21% 48% 

0.5	  -‐	  1B	  (25-‐50k	  USD) 10% 21% 

0.1	  -‐	  0.5B	  (5-‐25k	  USD) 45% 14% 

<	  0.1B	  (<	  5k	  USD) 7% 0% 

Tổng cộng 100% 100% 

Trong	  3	  năm	  sắp	  tới,	  nhu	  cầu	  vốn	  bình	  quân	  từ	  0.5	  tỷ	  đồng	  đến	  2.8	  tỷ	  đồng	  
(~140,000	  USD) 



Nguồn	  vốn	  

Sources	  of	  Capital	  You	  
Would	  Consider

Average	  Capital	  
Today

44%

26% 25%

13%

Generated
Internally

Equity Grant Loan

57%
70% 73%

Equity Grant LoanVốn tự 
có 

Vốn góp Tài 
trợ 

Vốn 
vay 

Vốn góp Tài 
trợ 

Vốn 
vay 

Vốn bình quân 
hiện nay 

Các nguốn vốn có thể 
xem xét 



Thách	  thức	  dành	  cho	  các	  doanh	  nghiệp	  xã	  hội	  
khi	  huy	  động	  vốn	  

•  Thiếu tiếp cận:  
–  Không hấp dẫn về mặt tài chính:  quy mô một thương vụ trung bình là 

tương đối nhỏ và ít hấp dẫn các nhà đầu tư 
–  Thiếu thông tin về quy mô nguồn quỹ hiện có cũng như yêu cầu từ các 

nhà tài trợ khác nhau 
•  Thiếu năng lực  

–  Việc xác định nhu cầu về vốn và tầm nhìn dài hạn còn thấp 
–  Thiếu các quy trình cơ bản và các tài liệu theo yêu cầu của các nhà đầu 

tư tiềm năng 
•  Thiếu cơ chế báo cáo tác động: là bằng chứng cho sự phát triển 
•  Thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ và trung gian 

–  Để xây dựng năng lực của doanh nghiệp xã hội và 
–  Kết nối với các nhà đầu tư và các bên tham gia trên thị trường 



Cung	  cấp	  vốn	  



Nguồn	  có	  khả	  năng	  tài	  trợ	  

Nhà	  tài	  trợ/Tổ	  chức	  thiện	  doanh	  đầu	  tư	  mạo	  hiểm	  
Trợ	  cấp,	  cho	  vay	  cố	  định,	  cho	  vay/trợ	  cấp	  có	  điều	  kiện	  

Các	  nhà	  đầu	  tư	  tác	  động	  
Khoản	  vay	  luân	  chuyển,	  vốn	  vay,	  vốn	  chủ	  sở	  hữu	  



Nguồn	  quỹ	  tại	  Việt	  Nam	  
1.  Các nhà tài trợ: ưu tiên hợp tác song phương, 

công - tư - quan hệ đối tác, kinh phí hạn hẹp 
cho các CSO, chưa tài trợ cho các doanh 
nghiệp xã hội 

2.  Đầu tư chiến lược mạo hiểm: không có tổ chức 
đầu tư chiến lược mạo hiểm Việt Nam. Rất ít tổ 
chức đầu tư chiến lược mạo hiểm quốc tế(The 
One Foundation, LGTVP...) 

3.  Tác động từ các nhà đầu tư: tăng trưởng chậm 
(Lotus Impact, Oxfam ...) 

4.  Các nhà tài trợ chiến lược: vắng mặt 
5.  Quỹ trong doanh nghiệp: phát triển nhưng ở 

quy mô nhỏ 

 



Thách thức 

•  Thiếu các dự án tốt trong giai đọan đổi mới sáng tạo, xu 
thế mở rộng khả năng và thỏa thuận 

•  Quy mô thương vụ khá nhỏ so với hầu hết cơ chế tác 
động của các nhà đầu tư 

•  Lợi nhuận tài chính mong đợi cao hơn khả năng tài 
chính của doanh nghiệp xã hội 

•  Đo lường tác động xã hội 
•  Thiếu thông tin và đối thọai với các nhà đầu tư xung 

quanh các cơ hội đầu tư dành cho xã hội 
•  Thực trạng văn hóa, nhược điểm của xã hội dân sự, 

của cơ sở hạ tầng xã hội và hỗ trợ từ chính phủ 



Nguyên	  nhân	  

•  Sự thiếu hiểu biết của nhà tài trợ trong doanh nghiệp 
xã hội và nhu cầu của họ 

•  Thiếu vốn trên thị trường mục tiêu hướng tới các doanh 
nghiệp xã hội 

•  Không có sự liên kết giữa cung và cầu vốn 
-  Khả năng tiếp cận ( thiếu thông tin, phí DD cao và khó khăn) 
-  Khó khăn trong việc đo lường tác động xã hội và môi trường 
-  Các công cụ tài chính còn hạn chế về mặt phương pháp và phân lọai 

•  Năng lực của các doanh nghiệp xã hội trong việc thu hút 
và quản lý các nguồn đầu tư 



	  

CONNECTION 

	  
	  

	  

SOCIAL  

IMPACT 
	  

	  

PEOPLE 

	  

	  

INNOVATION 
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• 

Phát triển thị 
trường vốn 

Nâng cao nhận thức &  
vận động chính sách 

Dịch vụ hỗ trợ 
DNXH 

• 

• 

• 
Ươm mầm & thúc 
đẩy các DNXH 

Nguyên tắc hành động của CSIP 



Các DNXH trong chương 
trình hỗ trợ năm 2009 

Các DNXH trong chương 
trình hỗ trợ năm 2010 

Các DNXH trong chương 
trình hỗ trợ năm 2012 

Các DNXH trong chương trình 
hỗ trợ năm 2011 

Ươm mầm và thúc đẩy 66 
doanh nghiệp xã hội 

(2009-2015)	  



Nước sạch 

Nông nghiệp bền vững 

Tạo việc làm 

Nâng cao năng lực giáo dục 

Y tế công bằng 

Người cao tuổi 

Biến đổi khí hậu 

… 

Cải thiện cuộc sống của 200,000 người có hoàn cảnh khó khăn 



Nếu	  bạn	  quan	  tâm	  tới	  sự	  phát	  triển	  của	  doanh	  nghiệp	  xã	  hội	  tại	  Việt	  
Nam,	  vui	  lòng	  ghé	  thăm	  website	  của	  chúng	  tôi	  tại	  địa	  chỉ:	  

www.csip.vn	  

THANK YOU ! 


