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1. Khái quát về Hội và Tự do Hiệp hội  

Có nhiều định nghĩa về “hội”. Trong tiếng Anh, “hội” thường được thể hiện qua hai thuật 

ngữ đó là: (i) “Association”  -  chỉ  hình thức liên kết của các cá nhân  có cùng  mối  quan 

tâm, và (ii) “Society”  -  chỉ  một  cộng  đồng  có  tổ  chức 

1.  Cả  hai  khái  niệm  này  đều  có  từ  gốc  La-tinh  là socius/socielis, hàm ý là sự liên 

hệ, giao lưu, đồng hành giữa con người với nhau trong đời sống. 

Ở  Việt Nam, về mặt ngôn ngữ, thuật từ  "hội" dùng để  chỉ: i) cuộc vui tổ  chức chung 

cho đông đảo người tham dự, theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt; ii) tổ  chức quần 

chúng rộng rãi của những người cùng chung một nghề  nghiệp hoặc có chung một hoạt 

động. 

Về mặt pháp lý,  khái niệm hội hiện được nêu trong Điều 2  Nghị  định số  45/2010/NĐ-

CP  quy định về  tổ  chức, hoạt động và quản lý hội, theo đó được hiểu là “..tổ chức tự 

nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở  thích, cùng giới, có 

chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ  lợi nhằm 

bảo vệ  quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng; hỗ  trợnhau hoạt động 

có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.. ”. Điều này cũng 

quy định, hội có các tên gọi khác nhau như hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp 

hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật. 

Phạm vi hoạt động của hội có thể là trên cả nước, liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 

Như vậy, theo quy định trên, chủ thể của quyền hiệp hội theo pháp luật Việt Nam chỉ là 

công dân và hội bắt buộc phải có tư cách pháp nhân. Các quan điểm này hẹp hơn so với 

quan niệm chung trên thế giới mà trong đó hội có thể  tồn tại dưới rất nhiều dạng, có thể 

có hoặc không có tư cách pháp nhân, ví dụ như câu lạc bộ, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức 

phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ, công đoàn, tổ chức tôn giáo, đảng phái chính 

trị, doanh nghiệp, công ty… Có hai thuật ngữ có liên quan mật thiết nhưng không đồng 

nhất với hội, đó là Xã hội dân sự và Tổ chức phi chính phủ. 

Thuật ngữ  xã hội dân  sự  thường được dùng để  chỉ  không gian bên ngoài nhà nước 

(độc lập với nhà nước) và bên ngoài thị trường (không có mục đích thương mại, kinh 

doanh). Xã hội dân sự được cấu thành bởi các nhóm, tổ chức, thiết chế do người dân lập 

lên, phản ánh sự quan tâm và ý chí của người dân, được gọi chung là các tổ  chức xã hội 



dân sự  (Civil Society Organization  –  CSO). Như vậy, cấu thành chủ  yếu của xã hội dân 

sự  là các hội, nhưng bản thân thuật ngữ  xã hội dân sự  rộng hơn thuật ngữ hội. 


