
 

 

 
Tìm hiểu về Tổ chức từ thiện 
Bao nhiêu tiền được chuyển cho hoạt động từ thiện? 
Tìm hiểu đánh giá/báo cáo 
Không bao giờ thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc chuyển khoản 
 
 
Khi bạn quyết định trợ giúp một trường hợp nào đó, bạn chắc chắn sẽ 
muốn khoản quyên góp của mình có ích. Tìm hiểu và lập kế hoạch khoản 
từ thiện có thể giúp bạn đảm bảo khoản quyên góp của bạn đến đúng nơi 
cần đến. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn lập kế hoạch cho khoản 
quyên góp của mình - và tránh lừa đảo.  

Thử tìm hiểu trên mạng 
• Bạn đang tìm một tổ chức từ thiện để ủng hộ? Tìm kiếm những trường hợp 

bạn quan tâm – ví dụ: “giảm nhẹ hậu quả do bão lũ” hoặc “trẻ vô gia cư” – và 
các cụm từ như “tổ chức từ thiện tốt nhất” hoặc “tổ chức từ thiện được đánh 
giá cao”. 

• Khi bạn xem xét quyên góp cho một tổ chức từ thiện cụ thể, hãy tìm kiếm tên 
của tổ chức đó cộng với "khiếu nại", "đánh giá", "xếp hạng" hoặc "lừa đảo". 

• Sử dụng các tổ chức này để giúp bạn tìm hiểu về các tổ chức từ thiện. 

 

Cảnh giác với cách thức chi trả 
• Đừng đồng ý nếu ai đó muốn quyên góp bằng tiền mặt, thẻ quà tặng hoặc 

chuyển tiền. Đó là cách chi trả mà những kẻ lừa đảo thường yêu cầu. 
• Trả bằng thẻ tín dụng hoặc séc để đảm bảo an toàn hơn. 
• Lưu hồ sơ tất cả các khoản quyên góp là một thói quen tốt. Và xem xét kỹ các 

bảng sao kê để đảm bảo rằng bạn chỉ bị trừ số tiền bạn đã đồng ý quyên góp - 
và rằng bạn không đăng ký quyên góp định kỳ. 

https://www.consumer.ftc.gov/features/how-donate-wisely-and-avoid-charity-scams#research


 

 

• Trước khi nhấp vào liên kết để quyên góp trực tuyến, đảm bảo bạn biết người 
sẽ nhận được khoản quyên góp của bạn. Đọc Quyên góp qua Cổng quyên góp 
trực tuyến để biết thêm thông tin. 

Ghi nhớ mưu mẹo của những kẻ lừa đảo 
• Đừng để người khác hối thúc bạn quyên góp. Những kẻ lừa đảo thường làm 

như vậy. 
• Một số kẻ lừa đảo cố gắng lừa bạn chi tiền cho chúng bằng cách cảm ơn bạn vì 

những khoản quyên góp không phải của bạn. 
• Những kẻ lừa đảo có thể thay đổi ID người gọi để khiến cuộc gọi trông có vẻ 

như là từ mã vùng địa phương. 
• Một số kẻ lừa đảo sử dụng tên rất giống với tên của các tổ chức từ thiện có 

thật. Đó là một trong những lý do bạn cần tìm hiểu trước khi quyên góp. 
• Những kẻ lừa đảo đưa ra rất nhiều tuyên bố mơ hồ và đầy cảm xúc nhưng lại 

không có thông tin cụ thể về cách chúng sử dụng khoản quyên góp của bạn. 
• Các tổ chức không có thật có thể tuyên bố rằng khoản quyên góp của bạn bị 

khấu trừ thuế nhưng sự thật không phải như vậy. 
• Việc đảm bảo tiền thưởng trong rút thăm trúng thưởng để đổi lấy một khoản 

quyên góp không chỉ là một trò lừa đảo, mà còn là hành vi bất hợp pháp. 
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh náo nào hoặc nếu bạn không chắc chắn một 
tổ chức từ thiện sẽ sử dụng khoản quyên góp của bạn như thế nào, hãy xem xét 
quyên góp cho một tổ chức từ thiện khác. Có rất nhiều tổ chức xứng đáng sẽ sử dụng 
khoản quyên góp của bạn một cách khôn ngoan. 

Báo cáo hành vi lừa đảo tại địa chỉ FTC.gov/complaint. Tìm cơ quan quản lý tổ chức 
từ thiện ở tiểu bang của bạn tại nasconet.org và báo cáo. Chia sẻ bất kỳ thông tin nào 
mà bạn có – ví dụ: tên tổ chức hoặc người gây quỹ, số điện thoại và nội dung người 
gây quỹ chia sẻ. 

Các tổ chức này có thể giúp bạn tìm hiểu về các tổ chức từ 
thiện 

Các tổ chức này cung cấp báo cáo và xếp hạng về cách các tổ chức từ 
thiện sử dụng tiền quyên góp và cách họ tiến hành hoạt động kinh doanh: 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/donating-through-online-giving-portal
https://www.consumer.ftc.gov/articles/donating-through-online-giving-portal
https://www.ftc.gov/complaint
https://www.nasconet.org/resources/state-government/


 

 

• BBB Wise Giving Alliance  

• Charity Navigator  

• CharityWatch  

• GuideStar  

Công cụ Tìm kiếm tổ chức miễn thuế của IRS sẽ cho bạn biết liệu khoản 
quyên góp của bạn có bị khấu trừ thuế không. 
Bạn có thể tìm cơ quan quản lý tổ chức từ thiện ở tiểu bang của bạn tại 
nasconet.org. Hầu hết các tiểu bang đều yêu cầu tổ chức từ thiện hoặc 
người gây quỹ phải đăng ký trước khi kêu gọi quyên góp. 
 

 

http://www.give.org/
http://www.charitynavigator.org/
http://www.charitywatch.org/
http://www.guidestar.org/
https://www.irs.gov/charities-non-profits/tax-exempt-organization-search
http://www.nasconet.org/resources/state-government/
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