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Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam công nhận tầm quan trọng của việc gắn kết với xã hội dân 

sự (XHDS), thể hiện ở việc chúng tôi liên tục hỗ trợ về chính trị và tài chính trong những năm qua. 

Trong năm 2014, Phái đoàn cùng các nước thành viên EU đã phát triển một Lộ trình Chiến lược 

cho Hợp tác với các tổ chức Xã hội Dân sự tại Việt Nam, phác thảo những ưu tiên chính của EU 

trong hợp tác với XHDS trong nước. Phiên bản cập nhật của Lộ trình, có tính đến sự phát triển của 

quan hệ EU-Việt Nam, đã được Phái đoàn EU và 20 quốc gia thành viên EU tại Việt Nam thông qua 

vào tháng 4 năm 2018. 

 

EU cung cấp hỗ trợ tài chính cho XHDS ở Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ có mục tiêu 

như: (1) Chương trình hỗ trợ cho Dân chủ và Nhân quyền (EIDHR); (2) Chương trình Viện trợ Có Mục 

tiêu dành cho tổ chức XHDS và chính quyền địa phương (CSO-LA). Nhiều Kêu gọi Đề xuất Tài trợ 

trong khuôn khổ chương trình viện trợ có mục tiêu đã được thực hiện từ 2004 cho các dự án hoạt 

động tại Việt Nam.  96 dự án đã được tài trợ với tổng kinh phí lên tới hơn 40 triệu euro trong các lĩnh 

vực y tế, lao động, phát triển cộng đồng, bảo vệ trẻ em, nước sạch và vệ sinh môi trường, tiếp cận 

năng lượng, xây dựng năng lực thanh niên, biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, trao quyền cho người 

dân tộc thiểu số, quyền đất đai, quyền tự do biểu đạt, XHDS và Hiệp đinh  Thương mại Tự do, các 

mục tiêu phát triển bền vững. 

 

Lộ trình chiến lược của EU về hợp tác với tổ chức XHDS và hỗ trợ của EU cho khu vực XHDS không 

chỉ dừng lại trong khuôn khổ tài trợ dự án. Liên minh châu Âu, phối hợp chặt chẽ với các quốc gia 

thành viên, đã hợp tác với XHDS thông qua hoạt động chính trị, đối thoại chính sách, và trong suốt 

quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Liên minh châu Âu đã hoàn tất phê 

chuẩn Hiệp định Quan hệ Đối Tác và Hợp tác với Việt Nam (PCA), trong đó xã hội dân sự và nhiều 

lĩnh vực khác được tiếp cận một cách toàn diện. Hiệp định Thương mại Tự do EU–Việt Nam cũng 

đưa ra cơ chế cho sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình thực hiện Chương về thương mại và 

phát triển bền vững. 

 

Các tổ chức xã hội dân sự có nhu cầu được tài trợ nên thường xuyên kiểm tra Mục Kêu gọi Đề xuất 

Tài trợ và Đấu thầu tại Trang chủ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam: 

https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/area/jobs-funds_en 


