
ĐÍNH KÈM 4: CÁC GỢI Ý VỀ XÂY DỰNG TUYÊN BỐ SỨ MỆNH 

 
Tuyên bố sứ mệnh cho biết NPO sẽ làm như thế nào để đạt được tầm nhìn của mình. Tuyên bố đó giúp những người cộng tác với NPO hiểu 

được tại sao NPO tồn tại và tổ chức đang nỗ lực thực hiện điều gì. Với tuyên bố sứ mệnh, các thành viên ban lãnh đạo, các nhân viên, tình 

nguyện viên, khách hàng, nhà tài trợ và các thành viên cộng đồng có quan tâm đều có chung sự hiểu biết đối với mục đích cũng như cách tiếp 

cận của NPO. 

Tuyên bố sứ mệnh có mối liên hệ chặt chẽ với tuyên bố tầm nhìn. Do đó khi xây dựng tuyên bố sứ mệnh, anh/chị có thể dùng Tuyên bố Tầm 

nhìn làm phương tiện dẫn dắt tới Tuyên bố Sứ mệnh:  

Tầm nhìn của chúng tôi là một cộng đồng trong đó ________________. Nhằm thực tế hoá tầm nhìn đó, chúng tôi _____________________. 

Để mở rộng những phần thực tế trong Tuyên bố Sứ mệnh, có thể đưa thêm thông tin về địa bàn triển khai chương trình, dành cho đối tượng 

nào, để mô tả kỹ hơn những gì tổ chức thực hiện. 

Tầm nhìn của chúng tôi là một cộng đồng trong đó ________________. Nhằm thực tế hoá tầm nhìn đó, chúng tôi 

______________________________ cho ________________ tại ___________ quận/huyện/khu vực/xã/phường/thành phố/v.v  

Dưới đây là những minh hoạ từ các NPO hiện tại. 

Ví dụ 1--charity: water:  

Tầm nhìn: Chúng ta có thể chấm dứt khủng hoảng về nước trong thời đại của chúng ta bằng cách đảm bảo rằng tất cả mọi người trên 

hành tinh đều được tiếp cận với nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống – nước uống sạch. 

Sứ mệnh: …Đưa nước uống sạch, an toàn đến với người dân của các nước đang phát triển. 

Tuyên bố sứ mệnh cho biết charity: water đang nỗ lực thực hiện tầm nhìn của mình về một thế giới trong đó mọi người đều được tiếp cận với 

nước uống sạch thông qua việc đưa nước uống sạch, an toàn đến với người dân của cá nước đang phát triển. 

 



 

 

 

Ví dụ 2—Porchlight, Madison WI Hoa Kỳ 

Tầm nhìn: Một sự giúp đỡ, chứ không phải bố thí. Một cơ hội thứ hai. Một chiếc giường ấm áp. Hi vọng. Cơ hội. 

Sứ mệnh: Porchlight cung cấp các dịch vụ về nơi cư trú khẩn cấp, thực phẩm, công việc và nhà ở tạm thời và lâu dài với giá cả phải chăng cho 
người vô gia cư ở khu vực Hạt Dane. Các dịch vụ do Porchlight cung cấp được thiết kế nhằm thúc đẩy tính độc lập và giai đoạn chuyển tiếp 
sang nơi ở và công việc lâu dài.  

Tuyên bố sứ mệnh cho thấy Porchlight nỗ lực thực hiện tầm nhìn của mình trong việc hỗ trợ và tạo cơ hội thông qua cung cấp các dịch vụ cư 

trú khẩn cấp, thực phẩm, công việc, tư vấn và nơi ở cho người vô gia cư. 

Ví dụ 3 – Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (SCC), thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tầm nhìn: Xoá bỏ đói nghèo ở Việt Nam thông qua giáo dục. 

Sứ mệnh: Tạo cơ hội để những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam được phát huy hết tiềm năng thông qua giáo dục có chất lượng 

phù hợp với nhu cầu của trẻ. 

Tuyên bố sứ mệnh của SCC đã nêu rõ rằng họ sẽ đạt được tầm nhìn của mình trong việc xoá bỏ đói nghèo ở Việt Nam thông qua cung cấp 

dịch vụ giáo dục có chất lượng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tập trung vào những nhu cầu đặc biệt của những trẻ em đó. 

 .  Một tuyên bố sứ mệnh tốt cần phải … 

 

 Mô tả những gì NPO sẽ làm để đạt được tầm nhìn của mình  



 .  Một tuyên bố sứ mệnh tốt cần phải … 

 

 Ngắn gọn 

 Dễ hiểu 

 

 Mô tả ngắn gọn các hoạt động chính của NPO  

 

 Do ban lãnh đạo NPO xây dựng  

 Dưới dạng văn bản 

 


