
HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN HỒ SƠ ONLINE 

Quý Doanh nghiệp đăng nhập vào trang web www.vbcsd.vn để đăng ký tài khoản. Quý 

doanh nghiệp có thể click vào phần doanh nghiệp đăng ký ở phía bên phải màn hình hoặc 

vào phần đăng ký trực tuyến trong Chương trình Xếp hạng DN bền vững 2017 

Cách 1: Đăng ký khai online 

 

Cách 2:  



 

- Tiếp theo Quý doanh nghiệp nhập email vào ô nhập email ấn nút tiếp tục 

 

 
- Màn hình sẽ hiển thị thông tin để doanh nghiệp điền vào  

- Sau khi điển  đầy đủ thông tin, Quý vị nhấn nút cập nhật, trên màn hình sẽ xuất 

hiện bảng trắng để xác nhận việc cập nhật thông tin đó, quý vị bấm nút OK  



   

- Sau khi bấm nút Cập nhật, Quý Doanh nghiệp cần kiểm tra email để lấy mật khẩu 

đăng nhập.  

- Khi đã có mật khẩu đăng nhập, Quý Doang nghiệp vào lại web, kích vào dòng chữ 

“Doanh nghiệp đăng nhập” tại vị trí khoanh đỏ như hình dưới đây: 

(thêm hình khoanh tròn dòng Doanh nghiệp đăng nhập) 

- Sau khi đăng nhập thành công, Quý Doanh nghiệp thực hiện Đăng ký tham dự CSI 

2017 bằng cách bấm vào nút Đăng ký. Đăng ký xong, trong vòng 24h, Ban Tổ 

chức sẽ kích hoạt tài khoản của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đăng nhập 

vào web làm những bước tiếp theo. Quý vị có thể gửi email vào hòm thư 

ngantq@vcci.com.vn  nếu muốn hỏi về tình trạng duyệt hồ sơ của đơn vị mình. 



 
 

 Sau được duyệt, Doanh nghiệp đăng nhập vào web và click vào phần nhập thông 

tin Bộ chỉ số Bền vững và tiến hành khai theo form.  

 
 



Điền thông tin theo form xong, nếu tiếp tục khai tiếp ở phần tiếp theo, doanh 

nghiệp bấm nút Cập nhật- Mục I.2. Nếu chưa khai tiếp, doanh nghiệp bấm nút 

cập nhật và thoát.  

Các bước cho những phần khai tiếp theo làm tương tự (Sau khai xong, bấm vào 

nút cập nhật  Mục tiếp theo). 

Trong quá trình khai online, nếu gặp khó khăn hoặc cần trợ giúp, Quý doanh 

nghiệp có thể email cho chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, email: 

ngantq@vcci.com.vn; Điện thoại: 04-35744002 (máy lẻ 104) 


