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1. Giới thiệu sơ lược chương trình



Mục tiêu chương trình

Đây là chương trình được tổ chức thường niên, theo chỉ đạo
của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày
15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm
2016, nhằm vinh danh các doanh nghiệp đi tiên phong và đã
đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực phát triển bền
vững, đồng thời có tác dụng khích lệ các doanh nghiệp tại Việt
Nam chú trọng hơn tới phát triển bền vững, đặt ra kế hoạch và
thực thi các chiến lược phát triển bền vững trong quá trình
hoạt động kinh doanh. Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững
(CSI), thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam,
được sử dụng làm thước đo để đánh giá các doanh nghiệp
tham dự chương trình.

Đối tượng tham dự

Là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cả nước
tự nguyện đăng ký tham gia Chương trình đánh giá, xếp hạng

Lễ Công bố Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp phát triển
bền vững năm 2016

 Gần 400 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác
nhau trên cả nước đã đăng ký tham dự chương trình

 100 doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh

Cơ cấu tổ chức thực hiện chương trình

 Ban chỉ đạo: VCCI, MOIT, MOLISA, MONRE, VGCL, SSC
 Ban cố vấn: HOSE
 Ban tổ chức: SDforB, VBCSD
 Hội đồng xét duyệt: MONRE, MOLISA, CERED, PwC, VNPI

Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI)

CSI là một phương pháp thống kê bao gồm các chỉ số đo lường các
dấu hiệu của phát triển bền vững về các mặt kinh tế, xã hội và môi
trường (OECD)

 Đo lường các nỗ lực phát triển bền vững và quản trị các rủi ro
trong quá trình hoạt động

 Cải thiện khả năng nhận biết của doanh nghiệp về cơ hội kinh
doanh mới, hỗ trợ chuẩn bị xu hướng phát triển mới, phân cấp
trách nhiệm và cải thiện hệ thống quản lý để dần nâng cao hiệu
quả hoạt động

 Tăng sự minh bạch của doanh nghiệp, từ đó tăng lòng tin và hiểu
được giá trị thật của doanh nghiệp từ phía các bên liên quan

 Giúp các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý xây dựng
và áp dụng các thể chế phù hợp để định hướng và hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển bền vững

 Là căn cứ để đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp bền vững,
là cơ sở để doanh nghiệp lập báo cáo bền vững hàng năm



2. Chương trình Hội thảo Lễ phát động



Thời gian Nội dung Diễn giả

8:30 – 9:00 Đăng ký đại biểu

9:00 – 9:15 Phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Quang Vinh
Ủy viên Ban thường trực,
Phó Tổng thư ký VCCI

9:15 – 9:20 Trình chiếu clip giới thiệu chương trình
CSI 2016

9:20 – 09:50

 Giới thiệu Bộ chỉ số doanh nghiệp bền
vững (CSI)

 Giới thiệu về Chương trình đánh giá,
công bố các doanh nghiệp bền vững
tại Việt Nam 2017 (mục đích, quy chế,
tiêu chí)

Ông Phạm Hoàng Hải
Trưởng Ban thư ký Hội đồng doanh
nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt
Nam

09:50 – 10:20

Hưởng ứng chương trình đánh giá, xếp
hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt
Nam 2017 và chia sẻ kinh nghiệm phát
triển bền vững tại doanh nghiệp

Tại Hà Nội: Ông Đào Đình Thi,
Chủ tịch Tập đoàn Bảo Việt
Tại Tp. HCM & Đà Nẵng:
Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ
cấp cao Heineken Việt Nam

10:20 – 11:05 Hỏi đáp

11:05 – 11:15 Bế mạc

Hà Nội, 18.04.2017

Tp. HCM, 20.04.2017

Đà Nẵng, 21.04.2017



3. Điểm nhấn hội thảo



3.1 Thống kê sơ lược

~ 400 đại diện từ doanh nghiệp & hiệp hội tham gia

~ 70 phóng viên từ các đài truyền hình và báo chí tham dự và đưa tin

~ Tin về hội thảo được đưa trên 6 kênh truyền hình, 50 bài báo

Đại diện tiêu biểu

Doanh nghiệp: Heineken, Tập đoàn Bảo Việt, Hanel, SHB, Traphaco, Unilever, Petrolimex,
Dược Tâm Bình, Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị
UDIC, Grant Thorton, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, British American Tobacco, PNJ, SHB, Nhựa
Bình Minh, Siam City Cement, Công ty CP Sài Gòn Food, Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải
Sài Gòn, Hanwa Life Vietnam

Hiệp hội: Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (HOSE), Phòng Thương mại Châu Âu
(Eurocham), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Đại sứ quán Thụy Sỹ, Quỹ Châu
Á, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Hiệp hội Chè Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp
hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Hiệp hội cao su Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ phát triển cộng đồng
LIN, ASSIST (Asia Society for Social Development & Sustainable Transformation)



3.2 Cập nhật về CSI 2017

19

18

92

Chỉ số CSI

Kinh tế

Môi trường

Xã hội, lao động, quyền con người

Tăng cường tự đánh giá về nhận thức của doanh nghiệp đối
với PTBV

Cập nhật các thông lệ, quy định mới ở trong nước và quốc tế

Khung điểm cho từng chỉ số và tăng điểm thưởng nhằm đánh
giá chính xác hơn các nỗ lực của doanh nghiệp trong việc
PTBV

Các chỉ số được giải thích cụ thể hơn, đặc biệt là phần môi
trường, tránh tình trạng gây khó hiểu cho doanh nghiệp

Giảm bớt số lượng các thông tin, tài liệu, hình ảnh yêu cầu các
doanh nghiệp gửi kèm hồ sơ, nâng cao tinh thần tự đánh giá
của doanh nghiệp

Khuyến khích các doanh nghiệp nộp hồ sơ qua files tài liệu
hoặc tải lên website của chương trình

Xúc tích, dễ hiểu

Áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp

Cập nhật hàng năm, phù hợp với tình hình Việt Nam và
quốc tế

Điểm mới trong CSI 2017



3.3 Thời gian thực hiện chương trình: 4-12/2017

Tháng 4 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Phát động
CT

Vận động DN tham gia chương trình & Tiếp nhận hồ sơ tham dự CT
(Hạn chót: 30/09/2017)

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Tập huấn DN về CSI

Đánh giá,
chấm điểm

hồ sơ

Tham vấn cơ
quan chức
năng việc

tuân thủ pháp
luật của DN

Đánh giá
tại DN

Hiệu chính
kết quả &
lên DS các
DN PTBV

Lễ Công
bố DN
PTBV



4. Chia sẻ nổi bật



“Phát triển bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp bách và cần thiết trong
hoạt động kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng là một thách thức trong bối

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Kinh doanh bền vững sẽ giúp doanh nghiệp
tăng cường nội lực, nâng cao vị thế và chiếm được niềm tin của Chính phủ,

khách hàng, các nhà đầu tư cũng như các bên liên quan khác.”

Ông Nguyễn Quang Vinh
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

VBCSD

“Việc ra mắt Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) đã đưa ra một thước
đo chuẩn mực chung cho doanh nghiệp Việt và là một bước tiến quan trọng

giúp tạo tiếng nói chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về phát
triển bền vững “

Ông Phạm Hoàng Hải
Trưởng Ban Thư ký VBCSD

“Bộ chỉ số CSI được thiết kế xúc tích, rõ ràng để có thể áp dụng cho mọi loại hình
doanh nghiệp. năm nay các tiêu chí trong CSI đã được điều chỉnh nhằm đánh giá
chính xác hơn mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn
tập trung vào ba nhóm yếu tố trọng điểm là chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu xã hội và

môi trường.”

“Trong năm 2016, HEINEKEN Việt Nam vinh dự khi những nỗ lực của Chúng tôi được
VCCI bình chọn xếp hạng 3 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong khối sản xuất.
Chúng tôi luôn ủng hộ các tiêu chí phát triển bền vững và sự minh bạch cũng như
những tiến bộ khác trong lĩnh vực phát triển bền vững ở Việt Nam. Đây là sự ghi
nhận vô cùng ý nghĩa đối với HEINEKEN Việt Nam và chúng tôi mong chờ tiếp tục

được tham gia sự kiện này trong năm nay. “

Ông Đào Đình Thi
Chủ tịch Tập đoàn Bảo Việt kiêm

Phó Chủ tịch VBCSD

Ông Matt Wilson
Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken
Việt Nam kiêm Đồng chủ tịch VBCSD



5. Tin tức hội thảo



5.1. Truyền hình

Kênh Link Ngày

Truyền hình
Nhân dân

Link 18.04.2017

VITV Link 18.04.2017

Truyền hình
Quốc hội

Link 18.04.2017

VTC14 Link 18.04.2017

Truyền hình
Pháp luật

Link 20.04.2017

Thông tấn xã
Việt Nam

Link

http://nhandantv.vn/phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cong-bo-cac-doanh-nghiep-ben-vung-tai-viet-nam-2017-v46842
http://vitv.vn/tin-video/18-04-2017/ban-tin-hop-tin-viet-nam-18h-phat-song-1800-18-04-2017/48039
http://quochoitv.vn/Videos/kinh-te-xa-hoi/2017/4/chuong-trinh-danh-giacong-bo-cac-doanh-nghiep-ben-vung/158355
http://soctube.net/vtctube/nhat-ky-cuoc-song-ngay-18042017-vtc1-61171.html
http://tvphapluat.vn/video/phat-dong-cong-bo-chi-so-doanh-nghiep-ben-vung-viet-nam-2017-1114/
https://www.youtube.com/watch?v=Xb62kr7prwo&feature=youtu.be


5.2. Báo chí

Báo Link Ngày

Báo Công Thương Link 18.04.2017

Link 18.04.2017

Kinh tế & Đô thị Link 18.04.2017

Link 20.04.2017

Vietnam Business Forum Link 18.04.2017

Diễn đàn doanh nghiệp Link 18.04.2017

Link 22.04.2017

Tạp chí tài chính Link 18.04.2017

Báo Hải quan Link 18.04.2017

VCCI Link 18.04.2017

Link 23.04.2017

Đại biểu nhân dân Link 19.04.2017

Dân trí Link 18.04.2017

Tạp chí môi trường Link 18.04.2017

Vietnamplus Link 18.04.2017

Báo Link Ngày

Đại đoàn kết Link 18.04.2017

Tin nhanh chứng khoán Link 18.04.2017

Kinh tế và dự báo Link 18.04.2017

Doanh nhân Sài Gòn Link 18.04.2017

Đảng Cộng sản Link 18.04.2017

Báo Đấu thầu Link 18.04.2017

Thế giới & Việt Nam Link 19.04.2017

Thương gia điện tử Link 18.04.2017

“Doanh nghiệp Việt
cần hướng đến phát
triển bền vững”
Báo Công an nhân dân,
22.04.2017

http://baocongthuong.com.vn/da-nh-gia-cong-bo-doanh-nghie-p-pha-t-trie-n-be-n-vu-ng-nam-2017.html
http://baocongthuong.com.vn/csi-thuoc-do-chuan-muc-cua-doanh-nghiep-viet.html
http://kinhtedothi.vn/phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-xep-hang-dn-ben-vung-viet-nam-2017-285826.html
http://kinhtedothi.vn/phat-trien-ben-vung-la-yeu-cau-tat-yeu-doi-voi-doanh-nghiep-286057.html
http://vccinews.vn/news/17714/kinh-doanh-ben-vung-giup-dn-tang-cuong-noi-luc-va-nang-cao-vi-the.html
http://enternews.vn/kinh-doanh-ben-vung-giup-dn-tang-cuong-noi-luc-109431.html
http://enternews.vn/phat-dong-chuong-trinh-xep-hang-doanh-nghiep-ben-vung-viet-nam-2017-tai-da-nang-109689.html
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thong-tin-doanh-nghiep/phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cong-bo-cac-doanh-nghiep-ben-vung-tai-viet-nam-nam-2017-107102.html
http://www.baohaiquan.vn/pages/phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-doanh-nghiep-ben-vung-2017.aspx
http://vcci.com.vn/kinh-doanh-ben-vung-giup-dn-tang-cuong-noi-luc
http://vcci.com.vn/phat-dong-chuong-trinh-xep-hang-doanh-nghiep-ben-vung-viet-nam-2017-tai-da-nang
http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=75&NewsId=389001
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/uu-tien-quyen-con-nguoi-de-xep-hang-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-20170418145320333.htm
http://tapchimoitruong.vn/pages/article.aspx?item=L%E1%BB%85-ph%C3%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1,-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-c%C3%A1c-doanh-nghi%E1%BB%87p-b%E1%BB%81n-v%E1%BB%AFng-t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-n%C4%83m-2017-45995
http://www.vietnamplus.vn/cong-bo-chuong-trinh-doanh-nghiep-ben-vung-tai-viet-nam-nam-2017/441815.vnp
http://m.daidoanket.vn/tin-tuc/kinh-te/vi-su-phat-trien-ben-vung-cua-dn-viet-363694?view=mobile
http://tinnhanhchungkhoan.vn/dau-tu/phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cong-bo-cac-doanh-nghiep-ben-vung-tai-viet-nam-nam-2017-184663.html
http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8205-dau-tu-cho-ben-vung-chinh-la-dau-tu-cho-tuong-lai.html
http://www.doanhnhansaigon.vn/thoi-su-trong-nuoc/151-tieu-chi-danh-gia-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung/1103888/
http://www.dangcongsan.vn/preview/newid/434542.html
http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/kinh-doanh-ben-vung-giup-doanh-nghiep-tang-cuong-noi-luc-38679.html
http://baoquocte.vn/phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cac-doanh-nghiep-ben-vung-2017-47855.html
http://www.thuonggiaonline.vn/chinh-thuc-phat-dong-chuong-trinh-danh-gia-cong-bo-cac-dn-ben-vung-tai-viet-nam-2017-5923.htm


6. Hình ảnh hội thảo









Trân trọng!
LIÊN HỆ

Ông Phạm Hoàng Hải
Trưởng Ban thư ký VBCSD
Email: haiph@vcci.com.vn

Mobile: 0913545183


