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Lời nói đầu 

Theo các số liệu được công bố gần đây, trong giai đoạn từ năm 2016-2019 mỗi năm Việt Nam 

có gần 126.000 doanh nghiệp đăng ký mới và năm 2019 số doanh nghiệp đăng ký mới là 

136.000 với số vốn đi vào hoạt động đạt 1.7 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên số lượng các doanh 

nghiệp giải thể do không trụ vững trên thị trường so với số doanh nghiệp đăng ký mới chiếm 

tới 58.1 % (giai đoạn 2017-2019). Điều này đặt ra tính bức thiết của vấn đề quản trị phát triển 

kinh doanh bền vững trong các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Thêm vào đó, với cam 

kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc phát triển kinh tế đất nước một cách bền vững trước 

các thách thức về biến đổi khí hậu, tình hình kinh tế chính trị thế giới bất ổn hiện nay, thì phát 

triển bền vững cũng chính là con đường duy nhất, tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và phát 

triển. 

Thưa quý vị, Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD - VCCI) 

được thành lập từ năm 2010 theo phê duyệt của Chính phủ có vai trò, chức năng và nhiệm vụ 

hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững. Để thực hiện  được nhiệm vụ này, bên 

cạnh các hoạt động cốt lõi như truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo, nghiên cứu tư vấn 

chính sách, hợp tác quốc tế, VBCSD-VCCI đã cùng các chuyên gia của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng 

như các chuyên gia tư vấn độc lập dày công nghiên cứu và xây dựng thành công Bộ Chỉ số 

doanh nghiệp bền vững (CSI) từ năm 2015. Bộ chỉ số CSI là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp 

quản trị kinh doanh bền vững phù hợp với pháp luật Việt Nam cũng như các thông lệ quản 

trị, công bố thông tin của quốc tế. Từ năm 2016 đến nay, theo chỉ đạo của Chính phủ, VCCI, 

VBCSD-VCCI cùng các Bộ, ngành liên quan đã sử dụng Bộ chỉ số CSI để đánh giá, xếp hạng 

doanh nghiệp bền vững Việt Nam thường niên. Thêm vào đó, tác động tích cực của việc áp 

dụng Bộ chỉ số CSI trong quản trị doanh nghiệp bền vững cũng đã được chứng minh thông 

qua các số liệu thực tế do cơ quan nghiên cứu độc lập DEPOCEN thực hiện gần đây trong 

“Nghiên cứu đánh giá tác động của Bộ chỉ số CSI đến hoạt động quản trị doanh nghiệp 

- http://en.vbcsd.vn/upload/attach/2020.6.5-9.56.16_DEPOCEN-VCCI-

Bao%20cao%20tom%20tat_20191113%20final.pdf”.   

Hàng năm, bộ chỉ số CSI đểu được cập nhật theo hường phù hợp với khuôn khổ luật pháp, 

các cam kết quốc tế …Năm 2020, với bối cảnh hội nhập mới, bố chỉ số CSI đã được sửa đổi, 

cập nhật với 127 chỉ số, VBCSD mong muốn cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cơ bản 

liên quan đến quản trị doanh nghiệp bền vững để từ đó có các hành động chiến lược chuyển 

đổi mô hình kinh doanh bình thường sang mô hình kinh doanh bền vững. Với bộ chỉ số CSI 

2020, sách hướng dẫn cho doanh nghiệp về bộ chỉ số CSI 2020 cũng sẽ mang đến các kiến 

thức cơ bản về bản chất của từng chỉ số, cách thức tham gia Chương trình đánh giá xếp hạng 

doanh nghiệp bền vững, cũng như có thế căn cứ trên bộ chỉ số CSI để doanh nghiệp lập báo 

cáo PTBV thường niên.  Bên cạnh đó, các thủ tục cơ bản về tuân thủ pháp luật cũng được 

VBCSD – VCCI hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp trong sách hướng dẫn, tuy nhiên 

http://en.vbcsd.vn/upload/attach/2020.6.5-9.56.16_DEPOCEN-VCCI-Bao%20cao%20tom%20tat_20191113%20final.pdf
http://en.vbcsd.vn/upload/attach/2020.6.5-9.56.16_DEPOCEN-VCCI-Bao%20cao%20tom%20tat_20191113%20final.pdf
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những nội dung được cung cấp trong sách hướng dẫn này nhóm tác giả cũng không tham vọng 

có thể bao gồm tất cả các vấn đề cho một doanh nghiệp cụ thể nào đó xây dựng được kế 

hoạch/chiến lược kinh doanh bền vững tuy nhiên nó có thể hỗ trợ doanh nghiệp có được kiến 

thức cơ bản để thực hiện kinh doanh theo hướng bền vững.      

 

  

Lưu ý của tác giả 

- Có thể có những quan điểm khác nhau về tính tương thích, sự phù hợp của bộ chỉ số CSI 

cho một doanh nghiệp hay một ngành cụ thể nào đó tuy nhiên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền 

vững CSI là bộ chỉ số được xây dựng nhằm cung cấp các thông tin cơ bản, kiến thức cơ sở 

chung cho doanh nghiệp của tất cả các ngành vì vậy Doanh nghiệp sẽ là chủ thể quyết định 

áp dụng bộ công cụ CSI cho doanh nghiệp của mình. 

- Một số từ/thuật ngữ chuyên môn được nêu ở đây có thể có những khác biệt nhỏ về từ do tính 

chất đặc thù khác biệt từ, ngữ vùng miền của Việt Nam nhưng về mặt bản chất nội dung của 

chỉ số là như nhau.  
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CSI Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững (Corporate Sustainable 

Development Index) 

PTBV  Phát triển bền vững 

VBCSD Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam 

VCCI  Phòng thương mai và Công nghiệp Việt Nam 

SDGs  Các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu 

VSDGs Các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam 

FDI  Công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

TNHH  Công ty trách nhiệm hữu hạn 

G  Chỉ số quản trị (Governance) 

E  Chỉ số môi trường (Environment) 

L&S  Chỉ số lao động và xã hội (Labor&Social) 

C  Chỉ số cơ bản (Core) 

A  Chỉ số nâng cao (Advance) 

DN  Doanh nghiệp 

  

CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT CƠ BẢN 
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Phát triển bền vững nghiệp doanh nghiệp: Thực hiện kinh doanh đáp ứng 

các nhu cầu của hiện tại dựa trên việc không thỏa hiệp với các khả năng có 

thể gây ảnh hưởng đến nhu cầu tương lai  

Nguồn: WBCSD (www.wbcsd.ch). 

I. Khái niệm/định nghĩa chung về PTBV doanh nghiệp  

II. Phát triển bền vững doanh nghiệp ở Việt Nam   

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, chính sách mà thông qua đó 

doanh nghiệp được chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh cũng như giám 

sát quá trình thực thi.  

III. Khái niệm/định nghĩa Quản trị doanh nghiệp   

Là một trong những thị trường trẻ trên thế giới các quy định đều được phản 

ánh vào luật nên phát triển bền vững doanh nghiệp ở Việt Nam là thực hiện 

kinh doanh tuân thủ pháp luật, đảm bảo trách nhiệm giải trình với các bên 

liên quan cũng như tích cực tham gia các sáng kiến chung về môi trường và 

xã hội.  

IV. Khái niệm về đối tác và các bên liên quan   

Bên liên quan: Tất cả các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của 

quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được gọi là các bên liên 

quan  

Đối tác:  Là các tổ chức, các trường đại học, các viện nghiên cứu… có các 

hoạt động hợp tác bình đẳng để cùng giải quyết mốt vấn đề nào đó và các tổ 

chức này không chịu chị phối trực tiếp bởi các hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp  

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iucn.org%2Fcontent%2Fusing-natures-solutions-a-circular-economy&psig=AOvVaw2gUjc1WcKxo3IW-Y7u9EtN&ust=1590114688461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDe_YL1w-kCFQAAAAAdAAAAABAF
http://www.wbcsd.ch/
http://www.wbcsd.ch/
http://www.wbcsd.ch/
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V. Vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp là gì   

Trong phát triển bền vững nói chung khi nói đến “vấn đề trọng yếu” của doanh 

nghiệp điều đó có nghĩa là nói đến các rủi ro, nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra 

trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xác định được 

chính xác các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp cũng như xác định đúng các 

bên liên quan chịu tác động của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp xây 

dựng được chiến lược, kế hoạch hành động để giảm thiểu và ngăn chặn các rủi 

ro.  

VI. Các tài liệu cơ bản cần có trong hệ thống quản trị   

Văn bản chiến lược phát triển doanh nghiệp còn giá trị pháp lý  

Biên bản họp với các bên liên quan trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển  

Văn bản/ chiến lược quản trị rủi ro của doanh nghiệp  

Các quyết định phân công/bổ nhiệm cùng các chức năng nhiệm vụ của các vị trí 

lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp 

Báo cáo bền vững/báo cáo tích hợp ( nếu có) 

Danh sách/địa chỉ các phương thức doanh nghiệp sử dụng trong truyền thông nội 

bộ cũng như bên ngoài 

Hình ảnh sản phẩm, hình ảnh mà các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ 

được công bố công khai 

Báo cáo tài chính 3 năm – Khuyến khích báo cáo tài chính đã có kiểm toán 

Báo cáo hoạt động các năm 2017-2018-2019 

Chính sách mua sắm /đấu thầu của doanh nghiệp 

Một vài hợp đồng mua sắm tiêu biêu biểu trong 3 năm 

Chính sách/biên bản/hình ảnh của doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động liêm 

chính trong kinh doanh 

Hình ảnh/tư liệu các hoạt động nổi bật của doanh nghiệp trong 3 năm 



Page | 9 

  
Văn bản kế hoạch bảo vệ môi trường  

 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM (EIA)  

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản được phê duyệt  

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt 

Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt của doanh nghiệp trong các năm 

 
Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp ( nếu có) 

Đăng ký sổ nguồn thải, hợp đồng xử lý và báo cáo quản lý chất thải nguy hại ( nếu có) 

 

Giấy phép, báo cáo khai thác nước ngầm (nếu có) 

Giất phép xả thải 

Báo cáo xả thải 

Báo cáo thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

Báo cáo sử dụng nguyên/nhiên liệu hàng năm 

Báo cáo sử dụng điện/nước/năng lượng sử dụng hàng năm 

Báo cáo tập huấn về môi trường hàng năm 

Hình ảnh các chương trình truyền thông về môi trường 

Các tài liệu liên quan đến các nghiên cứu/chương trình đã được thực hiện nhằm giảm 

thiểu tác động môi trường. 

Hình ảnh các công trình xử lý môi trường trước khi xả thải ra 

thiên nhiên của doanh nghiệp 

VII. Các thủ tục pháp luật cơ bản về môi trường mà doanh 

nghiệp buộc phải tuân thủ 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsfmagazine.com%2Fpost-entry%2Fseptember-2017-sustainable-development-goals%2F&psig=AOvVaw2fVQrKiGWDco9OiRlR_Z7e&ust=1590120854491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJijmPuLxOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Báo cáo tình hình sử dụng lao động hàng năm 

 

Sổ quản lý lao động  

Thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chức 

danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, định mức lao động 

đã được đăng ký với cơ quan chuyên môn  

Chứng từ nộp bảo hiểm xã hội, y tế và các loại bảo hiểm bắt 

buộc khác tương ứng với số lao dộng trong diện phải nộp bảo 

hiểm 

Nội quy lao động được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền 

 

Các loại hợp đồng lao động đã ký với người lao động  

Quy chế dân chủ cơ sở và quy chế đối thoại định kỳ của doanh 

nghiệp 

 
Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết và đăng ký với cơ 

quan có chức năng  

Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

 

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, các tài liệu liện 

quan đến việc cấp giấy phép lao động ( trong trường hợp 

doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài) 

Các tài liệu liên quan đến thành lập công đoàn cơ sở tại doanh 

nghiệp  

VIII. Các thủ tục pháp luật cơ bản về lao động và xã hội  

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eskills4girls.org%2Fdiscover%2Fresources%2F&psig=AOvVaw0ID8VKBhG0wAg2cg2XqUwc&ust=1590133084569000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjm4sC5xOkCFQAAAAAdAAAAABAI
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Báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động, báo cáo sự cố kỹ 

thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động 

Báo cáo định kỳ hàng năm về công tác vệ sinh an toàn lao 

động 

 
Sổ theo dõi về tai nạn lao động chết người hoặc bị thương 

nặng từ 02 người trở lên  

Sổ theo dỏi, phiếu kiểm định các loại thiết bị, vật tư có yêu cầu 

quản lý nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động 

 
Sổ theo dõi bồi thường bằng hiện vật cho người lao động làm 

việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại   

Kế hoạch, ngân sách, hình ảnh thực hiện các khóa huấn luyện 

về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong các năm   

 
Kế hoạch/hình ảnh triển khai tập huấn nâng cao tay nghề cho 

người lao động 

Hợp đồng với cơ sở y tế/hình ảnh /hồ sơ khám sức khỏe định 

kỳ và điều trị bệ nghề nghiệp ( nếu có) của người lao động 

trong năm   

Hồ sơ quản lý sức khoẻ người lao động, hồ sơ vệ sinh lao 

động người lao động 

Định mức/sổ cấp phát/hình ảnh cấp phát các thiết bị an toàn 

vệ sinh lao động cho người lao động 

 
Nội quy an toàn lao động  

Chương trình/hình ảnh thực hiện tháng an toàn vệ sinh lao 

động hàng năm 

 
Hình ảnh/tư liệu các chương trình từ thiện/các hoạt động xã 

hội của doanh nghiệp   

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublications.iom.int%2Fbooks%2Fending-child-labour-forced-labour-and-human-trafficking-global-supply-chains&psig=AOvVaw0ID8VKBhG0wAg2cg2XqUwc&ust=1590133084569000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjm4sC5xOkCFQAAAAAdAAAAABAT
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Quy chế quản lý nhân sự 

 

Chính sách lao động nữ 

Hình ảnh/tư liệu các sáng kiến được thực hiện 
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   BỘ CHỈ SỐ CSI 2020 
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1. Tổng quan 

Là cơ quan tiên phong trong hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, ngay từ những năm 

1999, VCCI đã cùng các bộ, ngành như Bộ lao động thương binh và xã hội, Tổng liên đoàn 

lao động Việt Nam, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành da 

giầy, may mặc thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của các 

nhãn hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường trên thế giới. Năm 2005, lần đầu tiên 

Việt Nam đã có giải thưởng dành cho các doanh nghiệp da giầy về thành tích thực hiện CSR 

của mình. Giải thưởng CSR là sáng kiến của VCCI cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ 

chức bắt đầu từ năm 2005-2012 cho các ngành công nghiệp của Việt Nam. Giải thưởng CSR 

đã được thực hiện thành công liên tục trong 7 năm, phần nào đó đã góp phần nhân rộng các 

mô hình doanh nghiệp có trách nhiệm tốt. Với bối cảnh mới về phát triển bền vững, các vấn 

đề về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trợ thành một phần không thể thiếu trong chiến lược 

kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần thực hiện nhiều 

hơn những yêu cầu của CSR. Xuất phát từ lý do đó, VCCI, VBCSD đã cùng chuyên gia các 

bộ : Lao động thương binh và xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng liên đoàn Lao động 

Việt Nam cùng các chuyên gia quản trị độc lập của công ty PWC và Deloite biên soạn bộ 

công cụ quản trị doanh nghiệp bền vững dựa vào quá trình giám sát các thực thi tuân thủ cũng 

như áp dụng các sáng kiến mới. Bộ công cụ này được gọi là Bộ Chỉ số Doanh Nghiệp Phát 

triển bền Vững – CSI.  

2. Các căn cứ phát triển bộ chỉ số CSI. 

Bộ chỉ số CSI được hoàn thiện bản đầu tiên năm 2015 với 151 tiêu chí. Cơ sở khoa học để 

xây dựng bộ chỉ số bao gồm: 

- Hệ thống pháp luật Việt Nam  

- Khung G4 để thực hiện lập báo cáo bền vững của tổ chức GRI 2014 

- Bộ tiêu chuẩn quốc tế tự nguyện về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ISO26000 

- Các thông lệ công bố thông tin của các quốc gia trên thế giới 

- Các cam kết thực hiện các nghĩa vụ trong các hiệp định thương mại song phương/đa 

phương. 

Từ năm 2016 đến nay bộ chỉ số CSI được đưa vào áp dụng trong Chương trình đánh giá xếp 

hạng doanh nghiệp bền vững thường niên tại Việt Nam do VCCI, VBCSD cùng các bộ các 

ngành tổ chức. Bộ chỉ số CSI được cập nhật và sửa đổi hàng năm trên cơ sở phù hợp quy định 

pháp luật hiện hành và dễ áp dụng cho doanh nghiệp.  

Năm 2020, Bộ chỉ số CSI 2020 được cập nhật với số chỉ số là 127. Một trong những điểm 

mới của bộ chỉ số năm nay đó là việc các số liệu định lượng (kết quả thực hiện PTBV) được 

yêu cầu doanh nghiệp cung cấp nhằm giúp cho quá trình đánh giá được chuẩn xác và khách 

quan hơn.  

GIỚI THIỆU VỀ BỘ CHỈ SỐ 
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3. Cấu trúc bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI 2020 

Bộ chỉ số CSi 2020 được chia làm 4 phần chính bao gồm: 

- Phần I -Thông tin tổng quan của doanh nghiệp: Trong phần này các thông tin cơ bản 

định danh doanh nghiệp như tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh…. được yêu cầu cung 

cấp đầy đủ. Từ các thông tin cơ bản này quá trình xác định các bên liên quan, đối tác cũng 

như các vấn đề trọng yếu được đầy đủ, chính xác trong quá trình xây dựng và điều chỉnh 

chiến lược kinh doanh. 

 

- Phần II - Kết quả thực hiện phát triển bền vững trong 3 năm (2017-2019): Đây là một 

trong những điểm mới của bộ chỉ số 2020. VBCSD -VCCI đã biên soạn thêm các chỉ số 

định lượng I (Indicator) cho bộ chỉ số CSi202 do nhận thấy việc thiếu các số liệu định 

lượng về kết quả thực thi các hoạt động sẽ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc theo dõi 

tiến độ cũng như tác động của các hoạt động của mình và có thế có rất nhiều doanh nghiệp 

(đặc biệt với những doanh nghiệp nhỏ) việc giám sát, ghi chép các số liệu định lượng về 

SO SÁNH CÁC YÊU CẦU CỦA BỘ CHỈ SỐ CSI VỚI YÊU CẦU CỦA TIÊU 

CHUẨN BÁO CÁO PTBV TOÀN CẦU GRI 

 

 

GRI 203, GRI 302 - 304, GRI 306 – 

307 

GRI 201 - 203, GRI 205 - 206, GRI 

401 – 409 

GRI 411, GRI 413 

Các chỉ số Môi trường 

Các chỉ số về Lao động – 

Xã hội  

100% 

84,2% 

GRI 102 (1-8), GRI 201-1 

GRI 101, GRI 102 (14, 15, 44, 52, 

54, 56) 

GRI 201-1, GRI 203, GRI 301 – 303, 

GRI 416 - 418 

Thông tin chung về 

doanh nghiệp 

Nhận thức về PTBV  

Kết quả PTBV 

Chỉ số Quản trị 

75% 

65% 

70% 

GRI 
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kết quả là công việc mới cần đầu tư thời gian, nguồn lực, tuy nhiên, khi thực hiện điều 

này và có những đánh giá nghiêm túc hàng năm sẽ giúp cho doanh nghiệp dần dần hình 

thành được một hệ thống giám sát, đánh giá (quản trị) đầy đủ mang lại lợi ích bền vững 

cho kinh doanh.  

 

- Phần III – Các chỉ số quản trị doanh nghiệp: Trong phần này doanh nghiệp được yêu 

cầu cung cấp các thông tin liên quan đến mô hình tổ chức, các chính sách quản lý, các tiêu 

chuẩn áp dụng…mà thông qua đó doanh nghiệp được kiểm soát và vận hành. 

- Phần IV – Các chỉ số môi trường: Các chỉ số môi trường được giới thiệu trong bộ chỉ 

số CSI được cập nhật theo định hướng các quy định của luật cũng như cam kết thực hiện 

các hành động chung trên toàn thế giới để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo 

tồn, phục hồi đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên. Chính vì lý do đó Bộ chỉ số môi 

trường được kết cấu lại theo các mục sau: 

 

+ Tuân thủ pháp luật môi trường 

+ Nhân sự quản lý các vấn đề môi trường 

+ Quản lý tài nguyen và năng lượng 

+ Quản lý thải 

+ Truyền thông 

+ Phòng trừ giảm nhẹ thiên tai 

+ Sáng kiến chung về bảo vệ môi trường   

Với cấu trúc mới này sự logic theo quy trình sản xuất sẽ hợp lý hơn và dễ tiếp cận hơn cho 

doanh nghiệp. 

- Phần V- Các chỉ số lao động xã hội:  Các chỉ số CSI 2020 về lao động-xă hội năm nay 

được cập nhật theo các điều khoản mởi (hoặc được sửa đổi) trong bộ luật lao động sửa đổi 

năm 2019 đồng thời căn cứ theo các cam kết của Việt Nam về lao động trong các cam kết 

thương mại song phương và đa phương (CTTPP, EVFTA…). CSI2020 Lao động nhấn 

mạnh vào các điềm mới như sau: 

+ Quấy rối tình dục nơi công sở 

+ Lao động trẻ em, lao động cưỡng bức 

+ Thực hiện đầy đủ nghiêm túc quy chế dân chủ tại nơi làm việc 

+ Bình đẳng giới 

+ Quyền coi người trong kinh doanh 
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Tên doanh nghiệp  

Loại hình doanh nghiệp 

(FDI, Cổ phần, TNHH…) 
 

Lĩnh vực hoạt động ☐ Sản xuất                              ☐ Thương mại – dịch vụ 

Mã ngành (mã VSIC)  

Địa chỉ trụ sở chính  

       Điện thoại  Fax 

       Website   Email 

Năm thành lập  

Người đại diện pháp 
luật 

Chức vụ Điện thoại đi động Email 

Họ và tên    

    

Đầu mối liên hệ của 
doanh nghiệp 

Chức vụ Điện thoại di động Email 

Họ và tên    
    

Công ty thành viên  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   

   

Chi nhánh/nhà máy  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   
   

   
   

Sản phẩm/dịch vụ chính Sản lượng năm 2019 

PHẦN I - THỔNG TIN TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 
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Nguyên vật liệu 

đầu vào chính 

(nếu có) 

Khối lượng trung bình/năm Tỷ lệ từ nhà 
cung cấp trong 

nước 

Tỷ lệ 
nhập 
khẩu 2017 2018 2019 

      

      

Các thị trường chính Các bộ công cụ tiêu chuẩn áp dụng 
trong sản xuất kinh doanh 

Trong nước 
(tỉnh/thành phố) 

Nước ngoài Chất lượng Môi trường Lao 
động 
– xã 
hội 

     

     

     

     

Sử dụng nhiên liệu hàng năm 2017 2018 2019 

Điện (Kwh)    
Xăng (lit)    
Dầu (lit)    
Than (tấn)    
Nguồn nguyên, nhiên liệu khác (đề nghị ghi rõ)    

Thông tin kinh tế  2017 2018 2019 

Vốn đăng ký kinh doanh, triệu VND    

Tổng số vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã thực hiện, triệu 

VNĐ 
   

Tổng doanh thu, triệu VNĐ    

Thông tin Lao động – Xã hội 2017 2018 2019 

Tổng số lao động (người)    

Số lao động nữ    

Tổng số cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên (người)    

Số cán bộ lãnh đạo nữ là quản lý từ cấp trung trở lên     

Số lao động vị thành niên (nếu có) - là lao động từ đủ 15 tuổi 

đến dưới 18 tuổi 
   

 NOTE: Các chứng nhận/chứng chỉ được cung cấp bởi bên thứ 3 còn thời hạn trong 

lúc tham gia chương trình đề nghị doanh nghiệp thống kê, gửi bản copy cho ban tổ 

chức  
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DOANH NGHIỆP CUNG CẤP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN 

ĐẾN CƠ CẤU QUẢN TRỊ, CÁCH THỨC QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC RA CÁC 

QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP    

Doanh nghiệp nộp bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm. 

Trong trường hợp doanh nghiệp là tổng công ty (tập đoàn) mà các công ty thành 

viên hạnh toán độc lập thì hồ sơ cần bao gồm cả các báo cáo tài chính của các 

công ty thành viên.  
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     PHẦN II – KẾT QUẢ TRONG 3 NĂM  

CHỈ SỐ TÀI LIỆU 
KÈM THE0 

I1 C Lợi nhuận trước thuế (triệu VNĐ)  

I2 C Khả năng sinh lời trên vốn của doanh 
nghiệp (ROE) 

 

I3 C Khả năng sinh lời trên tài sản của 
doanh nghiệp (ROA)  

 

I4 C Đóng góp cho ngân sách (triệu VNĐ)  

I5 C Đóng góp cho xã hội thông qua các 
chương trình/sáng kiến về hỗ trợ 
nhân đạo/phát triển cộng đồng/bảo vệ 
môi trường…. 

 

I6 C Kinh ngạch xuất khẩu   

I7 C Kim ngạch nhập khẩu  

I8 C Thu nhập bình quân lao động nam 
(nếu có)  

 

I9 C Thu nhập bình quân lao động nữ (nếu 
có) 

 

I10 A Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu đầu 
vào (phụ phẩm, phế phẩm) sản xuất 
được tái sử dụng 

 

I11 A Tỷ lệ phần trăm chất thải được thu 
gom tái chế (nếu có) 

 

I12 C Lượng tiêu thụ nước hàng năm (m3)  

I13 A Tỷ lệ phần trăm nước dùng cho sản 
xuất được tái sử dụng/tuần hoàn (nếu 
có) 

 

I14 A Tỷ lệ phần trăm của các loại năng 
lượng sạch/tái tạo dùng cho sản xuất 
trong cơ cấu năng lượng sản xuất của 
doanh nghiệp (nếu có) 

 

 

 

Đối với các doanh nghiệp có thực hiện việc ghi nhận các lượng phát thải khí nhà kính hàng năm đề 

nghị nộp báo cáo kèm theo 

(các kết quả này sẽ được ban tổ chức CSI đánh giá và có thể được điểm thưởng trong quá trình xếp hạng)   
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     PHẦN III – CHỈ SỐ QUẢN TRỊ 

 

 

 

CÁC CHỈ SỔ VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
Tài liệu, hình 

ảnh đính 
kèm hồ sơ 

 

Chiến lược PTBV  

G1 C Chiến lược/kế hoạch phát triển của 
doanh nghiệp có bao gồm các mục tiêu 
về xã hội và môi trường  

 

G2 A Thực hiện tham vấn với các đối tác, bên 
liên quan, cộng đồng trong quá trình xây 
dựng chiến lược/kế hoạch phát triển 

 

G3 A Trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có 
bộ phận/cán bộ chuyên trách cho các 
vấn đề PTBV  

 

G4 A Phân công cán bộ quản lý cấp cao (thành 
viên ban giám đốc) chuyên trách cho các 
vấn đề PTBV 

 

Quản trị rủi ro  

G5 C Có chính sách quản trị rủi ro trong kinh 
doanh 

 

G6 A Xây dựng và thực hiện các chương trình 
nâng cao nhận thức, phòng trừ, giảm 
nhẹ, tái phục hồi trong các trường hợp 
bất khả kháng trong kinh doanh  

 

G7 C Có chính sách/quy tắc ứng xử về phòng 
chống tham nhũng trong kinh doanh (bao 
gồm cả các quy tắc phòng chống lạm 
dụng quyền lực và tham nhũng trong nội 
bộ doanh nghiệp)   

 

Quản lý mua sắm, nhằ cung cấp, chống độc 
quyền kinh doanh 

 

G8 C Có chính sách/quy định các thủ tục mua 
sắm hàng hóa, dịch vụ 

 

Doanh nghiệp thực hiện việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo các mục 

tiêu phát triển bề vững (SDGs) và/hoặc thực hiện báo cáo phát triển bền vững theo 

các mục tiêu SDGs sẽ được xem xét thưởng điểm trong quá trình đánh giá xếp hạng.   

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị 
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G9 A Xây dựng, thực hiện quy trình quản lý 
chuỗi cung ứng bền vững trong kinh 
doanh 

 

G10 A Xây dựng tiêu chuẩn/tiêu chí lựa và thực 
hiện chọn nhà cung cấp 

 

G11 C Có chính sách quản lý chống độc quyền 
kinh doanh 

 

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng  

G12 C Đảm bảo cung cấp đúng, đầy đủ các 
thông tin liên quan (bao gồm cả các 
khuyền cáo về sự phù hợp của sản 
phẩm/dịch vụ cho các đối tượng khác 
nhau) của sản phẩm/dịch vụ tới khách 
hàng/người tiêu dùng  

 

G13 C Có chính sách và thực hiện thu thập ý 
kiến, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của 
khách hàng về sản phẩm/dich vụ 

 

G14 C Có chính sách và nghiêm túc thực hiện 
giải quyết khiếu nại của khách 
hàng/người tiêu dùng về sản phẩm/dich 
vụ. 

 

Chính sách/chương trình đặc thù  

G15 C Có chính sách/quy định sử dụng lao 
động trong độ tuổi từ 15 đến dưới 18. 

 

G16 A Có chính sách/chương trình quy hoạch, 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo nữ  

 

G17 C Có chính sách/điều khoản quy định về 
phòng chống quấy rối, xâm hại tình dục 
trong công sở 

 

G18 A Có chính sách/quy tắc ứng xử về phòng 
chống buôn bán, tiêu thụ, sử dụng động 
vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn 
gốc từ động vật hoang dã 

 

Truyền thông  

G19 C Có chính sách, phương tiện thực hiện 
công tác truyền thông nội bộ 

 

G20 C Xây dựng các hình thức thực hiện công 
tác truyền thông tới các đối tác và các 
bên liên quan 

 

G21 A Thực hiện lập và công bố báo cáo 
thường niên có tích hợp các thông tin phi 
tài chính (các thông tin về môi trường, lao 
động - xã hội)/ báo cáo PTBV 
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  Nghiên cứu, phát triển  

G22 A Có bộ phận nghiên cứu và phát triển 
chuyên trách trong cơ cấu tổ chức 

 

G23 A Có các chương trình/sáng kiến liên quan 
đến nghiên cứu, ứng dụng trong sản 
xuất, kinh doanh (bao gồm cả sản 
phẩm/dich vụ mới) 

 

G24 A Có các chương trình/hoạt động xúc tiến 
thương mại để phát triển thị trường mới 

 

Sáng kiến cải thiện hệ thống quản trị  

G25 A Có quy trình và thực hiện đánh giá năng 
lực cán bộ (quản lý từ cấp trung trở lên) 
thường niên 

 

G26 A Thực hiện thường niên tham vấn với các 
đối tác, bên liên quan về hệ thống/quy 
trình quản trị  

 

G27 A Thực hiện việc cải thiện hệ thống/quy 
trình quản trị khi có các ý kiến đóng góp 
thiết thực 
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      PHẦN IV – CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG 

E - CÁC CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG Tài liệu, 
hình ảnh 
đính kèm 

hồ  sơ 

 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

E1 C Đầy đủ các giấy phép bảo vệ môi 
trường (còn hiệu lực) của cơ quan chức 
năng   

 

E2 C Chi trả các loại thuế/phí/lệ phí bảo vệ 
môi trường theo quy định của pháp luật 

 

E3 C Báo cáo đúng, đầy đủ, và kịp thời công 
tác bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp tới các cơ quan chức năng 

 

E4 C Thực hiện khuyến cáo thông tin gây tác 
động tiêu cực tới môi trường (sau khi 
sản phẩm, bao bì sản phẩm bị thải bỏ) 
và các hướng dẫn loại bỏ/thu hồi cho tái 
chế 

 

E5 A Thực hiện các chương trình/biện pháp 
thu gom sản phẩm/vật liệu đóng gói sản 
phẩm khi sản phẩm/ vật liệu đóng gói 
sản phẩm bị thải bỏ    

 

Phân công nhân sự chuyên trách 

E6 A Phân công nhân sự/bộ phân chuyên 
trách phụ trách công tác quản lý môi 
trường của doanh nghiệp 

 

Tài nguyên, nguyên vật liệu sản xuất 

E7 C Thực hiện các hoạt động tiết kiệm, sử 
dụng hiệu quả nguyên vật liệu sản xuất 
-kinh doanh. 

 

E8 C Thực hiện các chương trình sử dụng tài 
nguyên đất hiệu quả, có trách nhiệm  

 

E9 C Thực hiện các chương trình sử dụng tài 
nguyên nước hiệu quả, có trách nhiệm 

 

E10 C Thực hiện các chương trình sử dụng 
hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng 
sản  

 

E11 C Thực hiện các chương trình sử dụng tài 
nguyên biển, biển đảo có trách nhiệm  

 

M
Ô

I T
R

Ư
Ờ

N
G

 



Page | 25 

E12 A Có sáng kiến tái sử dụng/tái chế các 
nguyên liệu sản xuất thừa/không đạt 
yêu cầu ở quá trình sản xuất chính. 

 

Sử dụng năng lượng 

E13 C Thực hiện theo dõi, giám sát, quản lý 
chi phí năng lượng trong sản xuất-kinh 
doanh.  

 

E14 C Thực hiện các biện pháp sử dụng hiệu 
quả, tiết kiệm điện trong sản xuất – kinh 
doanh 

 

E15 A Thực hiện các sáng kiến thay thế nhiên 
liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng tái 
tạo cho sản xuất – kinh doanh 

 

Quản lý thải 

E16 C Có hệ thống thu gom, vận hành, xử lý 
nước thải theo đúng yêu cầu  

 

E17 C Xây dựng và thực hiện đúng các quy 
trình về thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn thông thường trong sinh hoạt, 
sản xuất-kinh doanh   

 

E18 A Có sáng kiến và thực hiện việc tuần 
hoàn tái sử dụng nước thải  

 

E19 C Xây dựng và thực hiện đúng quy trình 
về thu gom, vận chuyển, xử lý các chất 
thải rắn nguy hại  

 

E20 C Thực hiện chương trình/hoạt động giảm 
phát thải khí nhà kính 

 

E21 A Đầu tư công nghệ hiện đại lưu trữ, 
thương mại hóa khí nhà kính   

 

E22 A Doanh nghiệp có chương trình/sáng 
kiến hợp tác để tái chế/tái sử dụng phế 
thải  

 

Truyền thông 

E23 C Thường xuyên tham vấn, thu thập ý 
kiến của cộng đồng về các tác động tới 
môi trường của doanh nghiệp 

 

E24 C Tổ chức các hoạt động truyền thông, 
giáo dục công tác bảo vệ môi trường, 
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn 
đa dạng sinh học và không khai thác trái 
phép động vật hoang dã… cho cộng 
đồng và người lao động 
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Phòng trừ giảm nhẹ thiên tai 

E25 C Thực hiện các hoạt động tập huấn cho 
người lao động trong ứng phó với thiên 
tai 

 

E26 A Huấn luyện cho cộng đồng về phòng 
chống thiên tai  

 

Sáng kiến 

E27 A Tham gia thực hiện các sáng kiến bảo 
vệ môi trường (trồng rừng, tái phục hồi 
nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, 
bảo vệ động vật hoang dã…) 

 

 

 

 

  

Các chương trình/sáng kiến nổi bật của doanh nghiệp trong kỳ đánh giá về 

lĩnh vực môi trường (nếu có) đề nghị mô tả tóm tắt về mục tiêu, kết quả đạt 

được đồng thời gửi kèm các tư liệu chứng thực về chương trình/sáng kiến 

này   
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     PHẦN V – CHỈ SỐ LAO ĐỘNG-XÃ HỘI  

S&L – CHỈ SỐ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI Tài liệu, 
hình ảnh 
đính kèm 

hồ  sơ 

 

Lao động, việc làm 

L1 C Có bộ phận quản lý nhân sự chuyên trách   

L2 C Xây dựng quy trình và thực hiện tuyển 
dụng lao động công khai, công bằng 
không phân biệt đối xử cho tất cả các vị 
trí (không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giới 
tính)  

 

L3 C Thực hiện giao kết hợp đồng lao động 
cho người lao động theo đúng quy định 
pháp luật.  

 

L4 C Thực hiện các quy định về thử việc cho 
người lao động 

 

L5 C Không bắt buộc người lao động thế chấp 
(bằng bất kỳ hình thức nào) cho giao kết 
hợp đồng lao động  

 

L6 C Thực hiện đào tạo nghề, tập nghề cho 
người lao động mới được tuyển dụng 

 

L7 C Thực hiện đào tạo, đánh giá, thi nâng cao 
tay nghề/nghiệp vụ cho người lao động 

 

L8 C Xây dựng, đăng ký đúng, đầy đủ nội dung 
nội quy lao động với cơ quan chức năng 

 

L9 C Tuân thủ các quy định về xử lý kỷ luật 
theo quy định của pháp luật. 

 

L10 C Xây dựng và công khai hệ thống định 
mức lao động, thang bảng lương cho 
người lao động 

 

L11 C Thực hiện thanh toán lương, tiền công 
đầy đủ và đúng hạn 

 

L12 C Tuân thủ về thời gian làm việc, thời giờ 
nghỉ ngơi cho người lao động 

 

L13 C Tuân thủ việc trả lương thêm giờ, làm ca 
đêm và làm việc vào ngày lể, ngày nghỉ 
cho người lao động 

 

L14 C Xây dựng và công khai các chính 
sách/chế độ thưởng/chế độ phụ cấp cho 
người lao động bao gồm cả phụ cấp cho 
các vị trí thực hiện các công việc nặng 
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nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn vệ sinh lao động 

L15 C Thực hiện đúng, đầy đủ các hình thức 
bảo hiểm bắt buộc theo luật định cho 
người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) 

 

Sức khỏe, An toàn vệ sinh lao động 

L16 C Quy định và thực hiện khám sức khỏe 
tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho 
người lao động 

 

L17 C Thực hiện khám chuyên khoa cho người 
lao động ( bao gồm cả lao động nam và 
nữ) 

 

L18 C Khám bệnh nghề nghiệp cho các lao 
động làm việc thực hiện các công việc 
nặng nhọc, độc hại có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn  

 

L19 C Có bộ phận/cán bộ y tế   

L20 A Thực hiện việc kiểm soát chất lượng, an 
toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn cho người 
lao động. 

 

L21 C Ban hành quy định, quy trình đảm bảo an 
toàn vệ sinh lao động. 

 

L22 C Sắp xếp nhân sự chuyên trách quản lý 
công tác an toàn vệ sinh lao động theo 
đúng quy định  

 

L23 C Thực hiện huấn luyện về an toàn vệ sinh 
lao động cho người lao động và sử dụng 
lao động 

 

L24 C Thực hiện việc kiểm định theo định kỳ các 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

 

L25 C Xây dựng và thực hiện quy trình vận hành 
máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn 

 

L26 C Trang bị đầy đủ, yêu cầu người lao động 
tuân thủ nghiêm việc sử dụng các thiết bị 
bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu ngành 
nghề 

 

L27 C Thống kê, phân loại lao động thực hiện 
các công việc nặng nhọc, độc hại, lao 
động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
vệ sinh lao động 

 

L28 C Thường xuyên đánh giá rủi ro có biện 
pháp kiểm soát rủi ro mất an toàn tại nơi 
làm việc 
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L29 C Có phương án/quy trình xử lý sự cố mất 
an toàn, nguy hiểm tại nơi làm việc  
 

 

L30 C Đào tạo/huấn luyện định kỳ cho người lao 
động về phương án, cách thức ứng phó, 
xử lý sự cố mất an toàn vệ sinh lao động. 

 

L31 C Có chính sách, quy trình và thực hiện điều 
tra tai nạn lao động theo thẩm quyền 

 

L32 C Có chính sách, quy định giải quyết đền bù 
tai nạn lao động 

 

L33 A Có quy định về sắp xếp các công việc phù 
hợp cho lao động nữ trong thời kỳ thai 
sản và nuôi con bú 

 

Tổ chức công đoàn, thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc 

L34 C Thành lập tổ chức công đoàn, có   hoạt 
động thường xuyên cũng như thu đầy đủ 
công đoàn phí tại nơi làm việc 

 

L35 C Tổ chức thương lượng tập thể theo đúng 
quy định 

 

L36 C Xây dựng thỏa ước lao động tập thể và 
đăng ký với cơ quan quản lý theo đúng 
quy định của pháp luật 

 

L37 C Tổ chức hội nghị người lao động thường 
niên 

 

L38 C Tổ chức đối thoại định kỳ với người lao 
động  

 

L39 C Xây dựng, thực hiện chính sách góp ý, 
khiếu nại, tố cáo của người lao động 

 

L40 C Xử lý các góp ý, khiếu nại, khiếu kiện của 
người lao động kịp thời, đúng quy định 

 

L41 C Xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ tại 
nơi làm việc. 

 

Không phân biệt đối xử 

L42 C Bố trí khu vệ sinh riêng cho các giới tại 
nơi làm việc 

 

L43 A Bố trí khu vực vắt sữa cho lao động nữ 
đang trong thời kỳ nuôi con bú 

 

L44 A Có và thực hiện chính sách tạo việc làm 
cho người lao động khuyết tật, lao động 
thuộc diện chính sách, lao động địa 
phương và lao động dân tộc thiểu số 

 

L45 A Có chính sách tạo cơ hội việc làm cho 
những người đã đến tuổi về hưu nhưng 
sức khỏe vẫn đáp ứng nhu cầu công việc  
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L46 C Có chính sách, thực hiện chính sách 
không sử dụng lao động cưỡng bức và 
lao động trẻ em 

 

L47 A Có và thực hiện chính sách cho sinh viên 
thực tập  

 

L48 A Tổ chức tuyên truyền, đào tạo về bình 
đẳng giới, chống bạo lực gia đình cho 
người lao động. 

 

Quyền con người 

L49 C Doanh nghiệp có thực hiện việc kiểm tra 
đánh giá chất lượng sản phẩm/dịch vụ 
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
người tiêu dùng 

 

L50 C Doanh nghiệp có thực hiện việc đánh giá 
sự an toàn môi sinh của sản phẩm sau khi 
kết thúc vòng đời 

 

L51 A Doanh nghiệp có thực hiện các sáng 
kiến/chương trình cứu trợ đồng bào tại 
các khu vực bị thiên tai, dich bệnh.  

 

Phúc lợi cho người lao động 

L52 A Có chế độ bảo hiểm tự nguyện cho người 
lao động 

 

L53 A Xây dựng ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền thuê 
nhà ở cho người lao động 

 

L54 A Hỗ trợ tiền/phương tiện đi làm việc cho 
người lao động 

 

L55 A Xây dựng nhà trẻ/mẫu giáo cho con 
người lao động hoặc có chế độ hỗ trợ 
kinh phí gửi trẻ cho con của người lao 
động 

 

L56 A Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 
thể thao cho người lao động 

 

L57 A Có chế độ thăm quan nghỉ ngơi thường 
niên cho người lao động 

 

Quan hệ xã hội và Phát triển cộng đồng 

S1 A Tham gia các chương trình/hoạt động hỗ 
trợ, phát triển cộng đồng địa phương. 

 

S2 A Tham gia các sáng kiện cải thiện môi 
trường kinh doanh, hỗ trợ các mô hình 
kinh doanh cùng người nghèo. 

 

 

 

Các chương trình/sáng kiến nổi bật của doanh nghiệp trong ký đánh giá về lĩnh Lao động và Xã 

hội (nếu có) đề nghị mô tả tóm tắt về mục tiêu, kết quả đạt được đồng thời gửi kèm các tư liệu 

chứng thực về chương trình/sáng kiến này   
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GIẢI THÍCH / KHÁI NIỆM CÁC CHỈ 

SỐ 
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HỒ SƠ DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

 

 

 

Tên doanh nghiệp  

Loại hình doanh nghiệp 

(FDI, Cổ phần, TNHH…) 
 

Lĩnh vực hoạt động ☐ Sản xuất                              ☐ Thương mại – dịch vụ 

Mã ngành (mã VSIC)  

Địa chỉ trụ sở chính  

       Điện thoại  Fax 

       Website   Email 

Năm thành lập  

Người đại diện pháp luật Chức vụ Điện thoại đi động Email 

Họ và tên    

    

Đầu mối liên hệ của doanh 
nghiệp 

Chức vụ Điện thoại di động Email 

Họ và tên    
    

Công ty thành viên  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   

   

PHẦN I - THỔNG TIN TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 
 

Doanh nghiệp trước khi điền thông tin theo yêu cầu đề nghị đọc kỹ nội dung để hiểu 

rõ chính xác các thông tin cần thu thập được ở đâu và phòng, ban/bộ phận nào chịu 

trách nhiệm cung cấp các thông tin cơ bản này 
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Chi nhánh/nhà máy  

Tên-Địa chỉ  Điện thoại Email 

   
   

   
   

Sản phẩm/dịch vụ chính Sản lượng 

  
  

  
  

Nguyên vật liệu đầu 

vào chính (nếu có) 

Khối lượng trung bình/năm Tỷ lệ từ nhà 
cung cấp trong 

nước 

Tỷ lệ 
nhập 
khẩu 2017 2018 2019 

      

      

Các thị trường chính Các bộ công cụ tiêu chuẩn áp dụng 
trong sản xuất kinh doanh 

Trong nước 
(tỉnh/thành phố) 

Ngoài nước Chất lượng Môi trường Lao động 
– xã hội 

     

     

     

     

Sử dụng nhiên liệu hàng năm 2017 2018 2019 

Điện (Kwh)    
Xăng (lit)    
Dầu (lit)    
Than (tấn)    
Nguồn nguyên, nhiên liệu khác (đề nghị ghi rõ)    

Thông tin kinh tế  2017 2018 2019 

Vốn đăng ký kinh doanh, triệu VND    

Tổng số vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã thực hiện, triệu VNĐ    

Tổng doanh thu, triệu VNĐ    

Thông tin Lao động – Xã hội 2017 2018 2019 

Tổng số lao động (người)    

Số lao động nữ    
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Tổng số cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên (người)    

Số cán bộ lãnh đạo nữ là quản lý từ cấp trung trở lên     

Số lao động vị thành niên (nếu có) - là lao động từ đủ 15 tuổi đến 

dưới 18 tuổi 
   

 

 

  

Lưu ý: Các chứng nhận/chứng chỉ được cung cấp bởi bên thứ 3 còn thời hạn trong lúc tham 

gia chương trình đề nghị doanh nghiệp thống kê, gửi bản copy cho ban tổ chức  
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DOANH NGHIỆP CUNG CẤP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ 

CẤU QUẢN TRỊ, CÁCH THỨC QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC RA CÁC QUYẾT ĐỊNH 

QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP    

Doanh nghiệp nộp bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm. Trong 

trường hợp doanh nghiệp là tổng công ty (tập đoàn) mà các công ty thành viên hạnh 

toán độc lập thì hồ sơ cần bao gồm cả các báo cáo tài chính của các công ty thành 

viên.  
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG 3 NĂM 

2017-2019 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnordsip.com%2F2019%2F07%2F23%2Ftackling-the-un-sdgs-measurement-problems%2F&psig=AOvVaw2OFQ0aqiqGr0wrWZ3JEEhY&ust=1590051368836000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjk8KKJwukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lợi nhuận trước thuế (triệu VNĐ) 

 

I1 C 

Khả năng sinh lời trên vốn của doanh nghiệp (ROE) I2 C 

Khả năng sinh lời trên tài sản của doanh nghiệp (ROA) I3 C 

Đóng góp cho ngân sách (triệu VNĐ) 

 

I4 C 

Đóng góp cho xã hội thông qua các chương trình/sáng kiến về 

hỗ trợ nhân đạo/phát triển cộng đồng/bảo vệ môi trường…. 
I5 C 

Kinh ngạch xuất khẩu  

 

I6 C 

Kim ngạch nhập khẩu I7 C 

Thu nhập bình quân lao động nam (nếu có)  

 

I8 C 

Thu nhập bình quân lao động nữ (nếu có) 

 

I9 C 

Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu đầu vào (phụ phẩm, phế phẩm) sản 

xuất được tái sử dụng 
I10 C 
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Tỷ lệ phần trăm chất thải được thu gom tái chế (nếu có) I11 C 

Lượng tiêu thụ nước hàng năm (m3) I12 C 

Tỷ lệ phần trăm nước dùng cho sản xuất được tái sử dụng/tuần 

hoàn (nếu có) 
I13 C 

Tỷ lệ phần trăm của các loại năng lượng sạch/tái tạo dùng cho 

sản xuất trong cơ cấu năng lượng sản xuất của doanh nghiệp 

(nếu có) 

I14 C 

Là một pháp nhân độc lập, doanh nghiệp có hai mục tiêu cơ bản: tồn tại và phát 

triển. Giá trị cổ đông không phải là mục tiêu của doanh nghiệp mà nó là thành 

quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Các cổ đông ủy thác cổ phần trong doanh 

nghiệp cho Hội đồng Quản trị nhưng họ chỉ là một trong những đối tượng mà 

Hội đồng Quản trị có khả năng cân nhắc khi thay mặt doanh nghiệp đưa ra quyết 

định 
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CHỈ SỐ QUẢN TRỊ 

Yêu cầu đối với doanh nghiệp 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSDGaction%2F&psig=AOvVaw2TO1TlLVyrFAo0QFgo62IW&ust=1590046282436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCAyZj2wekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Chiến lược/kế hoạch phát triển của doanh nghiệp có bao gồm 

các mục tiêu về xã hội và môi trường 
G1 C 

Hướng dẫn: Bên cạnh các mục tiêu tiêu/chỉ tiêu về lợi nhuận, trong chiến lược kinh doanh/kế 

hoạch kinh doanh, DN đề ra các vấn đề về môi trường, lao động và các vấn đề xã hội mà doanh 

nghiệp muốn giải quyết/đạt được cùng với lợi nhuận kinh doanh. Điều này tạo nên giá trị thương 

hiệu, quản trị các rủi ro về môi trường, lao động, xã hội nhằm đảm bảo các giá trị lơi ích kinh tế 

bền vững. Doanh nghiệp nộp các bản sao chiến lược có bao gồm các mục tiêu môi trường và xã 

hội.    

 
Thực hiện tham vấn với các đối tác, bên liên quan, cộng đồng 

trong quá trình xây dựng chiến lược/kế hoạch phát triển 
G2 C 

Hướng dẫn: DN cần xác định các bên liên quan (chịu tác động) trong và ngoài DN: người lao 

động, cổ đông, nhà cung cấp, khách hàng/người tiêu dùng, truyền thông, cơ quan chính quyền, 

cộng đồng địa phương và các tổ chức khác… Trao đổi, tham vấn có thể thực hiện thông qua hội 

nghị, hội thảo, phiếu khảo sát… DN cần cung cấp hình ảnh, tài liệu, báo cáo có liên quan  

 
Trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có bộ phận/cán bộ chuyên 

trách cho các vấn đề PTBV  

 

G3 A 

Hướng dẫn: Việc có phòng, ban/bộ phận/nhân sự phụ trách về PTBV (một số DN gọi là bộ phận 

TNXH) là rất cần thiết, thể hiện mong muốn tiến hành các hoạt động PTBV một cách hiệu quả và 

chuyên nghiệp, phòng ban/bộ phận này có thể chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. DN cần cung cấp 

sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban/bộ phận liên quan tới PTBV 

Phân công cán bộ quản lý cấp cao (thành viên ban giám đốc) 

chuyên trách cho các vấn đề PTBV 
G4 A 

Chiến lược/kế hoạch phát triển bền vững 

Hướng dẫn: Trong cơ cấu tổ chức của ban giám đốc/hội đồng thành viên có nhân sự phụ trách 

chuyên trách PTBV thể hiện cam kết kết lâu dài và chiến lược kinh doanh bền vững doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cung cấp bản sao hồ sơ nhân của nhân sự này đính kèm với tài liệu tham dự chương 

trình. 
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Có chính sách quản trị rủi ro trong kinh doanh G5 C 

Hướng dẫn: chính sách quản lý/quản trị rủi ro bao gồm đầy đủ các bước: xác định, đánh giá, đo 

lường, quản lý, giám sát & báo cáo cho các rủi ro chính xuất hiện trong sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp cũng như trong chuỗi cung ứng (trong đó có thể có các rủi ro liên quan tới vấn đề 

giới, lao động trẻ em, các rủi ro - tác động tiêu cực có thể có về môi trường …  và các vấn đề liên 

quan khác). DN cần cung cấp chính sách/kế hoạch hoặc dẫn chiếu tới các tài liệu có nội dung liên 

quan (Khi DN áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn thì đã bao gồm nội dung này, không 

cần cung cấp tài liệu) 

 

Xây dựng và thực hiện các chương trình nâng cao nhận thức, 

phòng trừ, giảm nhẹ, tái phục hồi trong các trường hợp bất khả 

kháng trong kinh doanh 

G6 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp xây dựng kịch bản, phân công tổ chức, tổ chức tập huấn cho người 

lao động, phân bổ, dự phòng tài chính (trich lập quỹ dự phòng rủi ro) trong các trường hợp bất 

khả kháng trong kinh doanh có thể xẩy ra như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Các chương trình 

này có thể bao gồm cả các chương trình hỗ trợ cộng đồng tại các khu vực bị ảnh hưởng. Doanh 

nghiệp cung cấp các loại tài liệu/hình ảnh liên quan đến thực tế triển khai của doanh nghiệp 

(thường niên, định kỳ)     

 

Có chính sách/quy tắc ứng xử về phòng chống tham nhũng trong 

kinh doanh (bao gồm cả các quy tắc phòng chống lạm dụng quyền 

lực và tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp)   

G7 C 

Hướng dẫn: Trong các quan hệ kinh doanh doanh và ứng xử trong công tác ( bao gồm cả nội bộ 

và toàn bộ chuỗi cung ứng) cần được mô tả, quy định hình thức quan hệ, quy định về trách nhiệm 

quyền hạn của cán bộ ( điều này đặc biệt lưu ý ở các cơ quan quản lý nhà nước) …cũng như cung 

cấp các phương tiện nhằm thu thập các thông tin để giải quyết vấn đề. Doanh nghiệp cung cấp 

văn bản copy bộ quy tắc ứng xử của công ty (nếu có) 

 

Quản trị rủi ro 
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Xây dựng, thực hiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng bền vững 

trong kinh doanh. 
G9 A 

Hướng dẫn: Trong một xã hội biến động không ngừng về các yếu tố địa chính trị, các ảnh hưởng 

cực đoan của biến đổi khí hậu, đại dịch toàn cầu …việc đảm bảo duy trì một chuỗi cung ứng cũng 

như xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm đa dạng sẽ đảm bảo các yếu tố rủi ro kinh doanh của 

doanh nghiệp là nhỏ nhất và khả năng tái phục hồi cao nhất. Quy trình quản lý chuỗi cung ứng 

CẦN thiết phải bao gồm các kế hoạch diễn tập và kinh phí diễn tập thường niên trong toàn bộ 

chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp cung cấp văn bản copy tài liệu chứng minh hoạt động của doanh 

nghiệp. 

 
Xây dựng tiêu chuẩn/tiêu chí và thực hiện đánh giá, lựa chọn nhà 

cung cấp 

 

G10 A 

Hướng dẫn: Tiêu chí, quy trình lựa chọn, cách thức đánh giá để lựa chọn một nhà cung cấp của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp tài liệu copy quá trình thực hiện. 

 
Có chính sách quản lý chống độc quyền kinh doanh G11 C 

Hướng dẫn:  Nhằm đảm bảo cung cấp hàng hóa đạt chất lượng, giá cả cũng như chế độ sau bán 

hàng, doanh nghiệp cần xây dựng các chính sách, hoạt động giám sát quản lý trong việc chống 

độc quyến kinh doanh. Doanh nghiệp xây dựng chính sách cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ 

cạnh tranh trên thị trường  

Có chính sách/quy định các thủ tục mua sắm hàng hóa, dịch vụ G8 C 

Quản lý mua sắm. nhà cung cấp và chống độc quyền kinh doanh 

Hướng dẫn: Các thủ tục mua sắm đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp, quy trình lựa chọn …cần 

được doanh nghiệp công khai và chính thức hóa trong các quy định (được văn bản và chính thức 

hóa của Ban giám đốc) quản lý mua sắm, đấu thầu của doanh nghiệp. Việc đánh giá lựa chọn nhà 

cung cấp cấp sẽ dựa trên các tiêu chí của tùy từng loại hàng hóa cụ thể cần mua sắm của doanh 

nghiệp để lựa chọn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng mỗi lần mua sắm. Các 

tiêu chí lựa chọn các nhà cung ứng áp dụng công nghệ than thiện với môi trường cũng là một 

trong các yếu tố cần đưa vào trong tiêu chí lựa chọn đơn vị cung ứng.    
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Đảm bảo cung cấp đúng, đầy đủ các thông tin liên quan (bao gồm 

cả các khuyền cáo về sự phù hợp của sản phẩm/dịch vụ cho các đối 

tượng khác nhau) của sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng/người 

tiêu dùng 

G12 C 

Hướng dẫn: Các thông tin về thành phần, chủng loại, công dụng, hạn sử dụng, cách thức thu gom 

bao bì sản phẩm được khuyến cáo đầy đủ tới khách hàng/người tiêu dùng thông qua việc tuân thủ 

pháp luật về nhãn mác sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp sử dụng các loại vật liệu thân thiện 

môi trường trong sản xuất tem nhãn cần cung cấp các bằng chứng chứng minh. 

 
Có chính sách và thực hiện thu thập ý kiến, khảo sát, đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng về sản phẩm/dich vụ 
G13 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp xây dựng chính sách, chiến lược, hoạt động cũng như các kênh thu 

thập thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp, 

đồng thời có các phản hồi về ý kiến của khách hàng thông quan các kênh truyền thông chính thống 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh và tư liệu chứng minh 

 

Có chính sách và nghiêm túc thực hiện giải quyết khiếu nại của 

khách hàng/người tiêu dùng về sản phẩm/dich vụ. 
G14 C 

Hướng dẫn: Chỉ số này có quan hệ mật thiết với nội dung của chỉ số G13 ở trên. Doanh nghiệp 

cung cấp bản sao copy chính sách giải quyết khiếu nại tố cáo của khách hàng về sản phẩm và 

dịch vụ cũng như cung cấp ví dụ trường hợp giải quyết cụ thể của doanh nghiệp (nếu có) 

 

Có chính sách/quy định sử dụng lao động trong độ tuổi từ 15 đến 

dưới 18. 

 

G15 C 

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng 

Chính sách/chương trình đặc thù 

Hướng dẫn: Trong một số loại hình doanh nghiệp do yêu cầu/hoặc được phép sử dụng lao động 

vị thành niên (từ 15 tuổi đến dưới 18) thì doanh nghiệp cần có chính sách quý định riêng về việc 

sử dụng lực lượng lao động này. Đồng thời một trong những điều kiện tiên quyết là việc bố trí sắp 

xếp công việc phù hợp với sức khỏe và lứa tuổi (Đưa rõ thành các điều khoản về vị trí công tác, 

điều kiện lao động trong hợp đồng lao động)   
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Có chính sách/chương trình quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ lãnh đạo nữ  

 

G16 A 

Hướng dẫn: Chính sách, chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia về bình đẳng giới của Việt 

Việt Nam đều đã được thông qua và phản ánh vào trong các bộ luật khác nhau (Ngay trong cả 

luật lao động sửa đổi 2019) chính vì vậy nhằm xây dựng lực lượng lãnh đạo từ trung cấp trở lên 

là nữ, doanh nghiệp cần có các quy định thành chính sách và phản ánh trong các kế hoạch quy 

hoạch (cơ quan nhà nước), chương trình đào tạo cũng như lịch trình bồi dưỡng bổ nhiệm  

 
Có chính sách/điều khoản quy định về phòng chống quấy rối, 

xâm hại tình dục trong công sở 
G17 C 

Hướng dẫn: Lần đầu tiên khái niệm/định nghĩa đầy đủ về quấy rối tình dục nơi công sở được đưa 

vào luật lao động sửa đổi, tuy nhiên đưa luật vào áp dụng ở doanh nghiệp là một công việc đòi 

hỏi nhiều công sức và sự tham gia từ cấp lãnh đạo đến nhân viên nhằm có thể nhận diện được 

hành động nào là hành động quấy rối tình dục nơi công sở cũng như xây dựng được chế tài kỷ 

luật nếu có vi phạm, bên cạnh đó nhằm đảm bảo các thông tin được cung cấp là bảo mật và được 

giải quyết doanh nghiệp cần duy trì công khai 24/7 số điện thoại tố cáo hotline trên phạm vi toàn 

công ty 

 
Có chính sách/quy tắc ứng xử về phòng chống buôn bán, tiêu 

thụ, sử dụng động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc 

từ động vật hoang dã 

 

G18 A 

Hướng dẫn: Theo các quy định của Luật bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học và Bộ luật 

hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ động vật 

hoang dã. BLHS 2015 lần đầu tiên quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại và 

quy định chế tài nghiêm khắc đối với pháp nhân thương mại phạm tội về bảo vệ động vật hoang 

dã, nguy cấp, quý, hiếm, với mức phạt tiền từ 300 triệu đến 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động có thời 

hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Vì vậy ban lãnh đạo doanh nghiệp cần phổ biến các quy 

định pháp luật tới toàn thể nhân viên, xây dựng quy tắc ứng xử, có chính sách giám sát thực hiện 

và xử lý nghiêm các vi phạmpháp luật về bảo vệ ĐVHD, nhân viên của doanh nghiệp tham gia 

vào việc sử dụng, buôn bán, vận chuyển… các sản phẩm có nguồn gốc từ dộng vật hoang dã. Cơ 

chế/chính sách kỷ luật cũng như các quy định của pháp luật và của công ty cần được doanh nghiệp 

công khai trên các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp các ví dụ 

về phương thức truyền thông và chính sách của doanh nghiệp. 
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  Có chính sách, phương tiện thực hiện công tác truyền thông nội 

bộ 
G19 C 

Xây dựng các hình thức thực hiện công tác truyền thông tới các 

đối tác và các bên liên quan 
G20 C 

Hướng dẫn: Trách nhiệm giải trình trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp đối với các bên 

liên quan và đối tác cần được doanh nghiệp duy trì đều đặn thường xuyên và trên các kênh/phương 

tiện chính thức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cập địa chỉ, cách truy cập thông tin và 

cách thức doanh nghiệp cập nhật thông tin với bên ngoài. 

 
Thực hiện lập và công bố báo cáo thường niên có tích hợp các 

thông tin phi tài chính (các thông tin về môi trường, lao động - xã 

hội)/báo cáo PTBV 

G21 A 

Hướng dẫn: Báo cáo PTBV, báo cáo thường niên có tích hợp là một trong những thông lệ tiên 

tiến đã và đang được các doanh nghiệp trên toàn cầu sử dụng nhằm cung cấp thông tin thường 

niên về kết quả kinh doanh cũng như kết quả về môi trường và xã hội. Đối với các doanh nghiệp 

thực hiện lập báo cáo PTBV cung cấp cho ban tổ chức bản copy. 

 

Có bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên trách trong cơ cấu 

tổ chức 

 

G22 A 

Hướng dẫn: Trên thực tế việc cải tiến liên tục quy trình sản xuất, cải tiến, áp dụng các loại vật 

liệu mới …cần được doanh nghiệp bố trí trong hệ thống sản xuất. Kinh phí cho nghiên cứu phát 

triển cũng như hình thức khuyến khích cải tiến doanh nghiệp cần được doanh nghiệp bố trí rõ 

ràng trong kế hoạch kinh doanh hàng năm. 

 

Truyền thông 

Nghiên cứu và phát triển (R&D) 

Hướng dẫn: Nhằm duy trì liên tục hệ thống sản xuất an toàn và hiệu quả, các chính sách, quy 

định, quy chế, cam kết… cần được phổ biến và áp dụng trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệp 

chính vì lý do đó các kênh, phương thức, phương tiện cũng như cách thức truyền thông nội bộ cần 

được doanh nghiệp xây dựng và vận hành liên tục nhằm duy trì ổn định hệ thống quản trị của 

doanh nghiệp.  
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Có các chương trình/sáng kiến liên quan đến nghiên cứu, ứng 

dụng trong sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả sản phẩm/dich vụ 

mới) 

G24 A 

Có các chương trình/hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển 

thị trường mới 
G23 A 

Hướng dẫn: Xây dựng, mở rộng thị trường là một trong những hoạt động đảm bảo quảng bá sản 

phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, đưa sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận với các đối tượng 

khách hàng/thị trường mới chính vì vậy trong kế hoạch tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp cần 

có các hoạt động tham gia triển lãm, hội trợ thương mại quốc tế… Doanh nghiệp cung cấp hình 

ảnh tham dự sự kiện của doanh nghiệp khi tham gia chương trình  

 

Có quy trình và thực hiện đánh giá năng lực cán bộ (quản lý từ 

cấp trung trở lên) thường niên 
G25 A 

Hướng dẫn: Các cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên cần có đề cương nhiệm vụ rõ rang/bản mô 

tả công việc cũng như các chỉ tiêu đo đếm mức độ hoàn thành công tác. Doanh nghiệp cung cấp 

một vài ví dụ quy trình, kết quả đánh giá cán bộ cũng như việc sử dụng kết quả đánh giá hàng 

năm làm căn cứ đề bạt… 

 
Thực hiện thường niên tham vấn với các đối tác, bên liên quan 

về hệ thống/quy trình quản trị 
G26 A 

Hướng dẫn: Có các văn bản chính sách quy định về quy trình tham vấn, các phản ánh của khách 

hàng/đối tác/bên liên quan về trách nhiệm công bố, minh bạch, trách nhiệm giải trình của doanh 

nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp cung cấp bằng chứng liên quan cho 

ban tổ chức 

 
Thực hiện cải thiện hệ thống/quy trình quản trị khi có các ý kiến 

đóng góp thiết thực 
G27 A 

Sáng kiến cải thiện hệ thống quản trị 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các bằng chứng liên quan (nếu có). Các ứng dụng này bao 

gồm cả các cải tiến liên quan trực tiếp đến sản xuất do công nhân phát hiện và đề xuất.  

 

Hướng dẫn: Các phản ánh của khách hàng/đối tác/bên liên quan về quy trình quản lý của doanh 

nghiệp sẽ được lấy làm căn cứ để cả thiện hiệ thống quản trị của doanh nghiệp trong các cuộc 

họp Ban giám đốc thường niên. Doanh nghiệp cung cấp bằng chứng liên quan (nếu có) 
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CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG 

Các yêu cầu đối với doanh nghiệp 

https://www.google.com.vn/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzidapps.boku.ac.at%2Fabstracts%2Fdownload.php%3Fdataset_id%3D18529%26property_id%3D107&psig=AOvVaw2TO1TlLVyrFAo0QFgo62IW&ust=1590046282436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCAyZj2wekCFQAAAAAdAAAAABAU
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E1 Đầy đủ các giấy phép bảo vệ môi trường (còn hiệu lực) của cơ 

quan chức năng   
C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp bản sao giấy phép, phê duyệt liên quan tới BVMT có liên quan tới 

hoạt động sản xuất kinh doanh, ví dụ: 

- Phê duyệt ĐTM, đề án BVMT, bản kế hoạch và cam kết BVMT 

- Xả thải nước, khai thác nước dưới đất 

-  Sổ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại, hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

- Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải rắn sinh 

hoạt 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

Chi trả các loại thuế/phí/lệ phí bảo vệ môi trường theo quy định 

của pháp luật 
E2 C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp bản sao chứng từ nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định, ví dụ: 

- Thuế BVMT 

- Phí BVMT đối với nước thải 

- Phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp, sinh hoạt 

- Ký quỹ khai thác và hoàn nguyên MT sau khi sử dụng, khai thác tài nguyên 

 

Báo cáo đúng, đầy đủ, và kịp thời công tác bảo vệ môi trường 

của doanh nghiệp tới các cơ quan chức năng 
E3 C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp báo cáo, thống kê môi trường tới các bên liên quan theo quy định, 

cập nhật tới thời điểm nộp hồ sơ CSI 2019, ví dụ: 

- Quan trắc môi trường, có thể bao gồm đất, nước, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung 

- Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, chất thải thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

- Xả thải nước, sử dụng nước dưới đất 

- Giảm thiểu rủi ro liên quan đến xâm lấn môi trường sống của các loài động, thực vật 

hoang dã 

Tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường 
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Thực hiện khuyến cáo thông tin gây tác động tiêu cực tới môi 

trường (sau khi sản phẩm, bao bì sản phẩm bị thải bỏ) và các hướng 

dẫn loại bỏ/thu hồi cho tái chế 

E4 C 

Thực hiện các chương trình/biện pháp thu gom sản phẩm/vật liệu 

đóng gói sản phẩm khi sản phẩm/ vật liệu đóng gói sản phẩm bị 

thải bỏ    

E5 A 

Hướng dẫn: Hạn chế, loại bỏ chất thải rắn, thu gom, tái chế,..áp dụng các mô hình tuần hoàn vật 

liệu/chất thải là một trong những quy định mới trong luật môi trường sửa đổi cũng như là cam kết 

của Việt Nam về việc kiểm soát, xử lý chất thải nhựa … doanh nghiệp có sử dụng các sản phẩm 

đóng gói xây dựng và thực hiện thu gom bao bì cho tái chế…Daonh nghiệp cung cấp các bằng 

chứng, hình ảnh liên quan   

 

Phân công nhân sự/bộ phân chuyên trách phụ trách công tác 

quản lý môi trường của doanh nghiệp 
E6 A 

Hướng dẫn:  DN cung cấp quyết định thành lập phòng ban, bộ phận, bố trí nhân sự hoặc cơ cấu 

tổ chức doanh nghiệp có liên quan tới BVMT 

 

Thực hiện các hoạt động tiết kiệm, sử dụng hiệu quả nguyên vật 

liệu sản xuất -kinh doanh. 
E7 C 

Hướng dẫn: DN cung cấp nội dung sáng kiến, báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên vật 

liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể bao gồm giấy, bao bì, nguyên liệu đầu vào và 

vật phẩm phụ trợ khác; thiết kế các sản phẩm thân thiện với môi trường, dễ dàng tái sử dụng, tái 

chế; nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ thân thiện với môi trường đã đăng ký, nâng cao hiệu suất máy 

móc, trang thiết bị….   

 

Hướng dẫn: DN không sử dụng hóa chất, nguyên vật liệu, phụ gia trong danh mục cấm, chứa yếu 

tố độc hại vượt quy chuẩn môi trường cho phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm. DN  

cần cung cấp bản sao: 

- Cam kết sản xuất kinh doanh 

- Đăng ký nhãn hiệu 

- Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dịch vụ 

- … 

 

Phân công nhân sự chuyên trách 

Tài nguyên, nguyên vật liệu sản xuất 
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  Thực hiện các chương trình sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, có 

trách nhiệm  

 

E8 C 

Thực hiện các chương trình sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, 

có trách nhiệm 

 

E9 C 

Hướng dẫn: nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bao gồm nước mặt, nước ngầm, 
DN cung cấp tài liệu về kế hoạch và đánh giá việc sử dụng nước hàng năm. Doanh nghiệp có thể 

cung cấp các bằng chứng về sử dụng tuần hoàn nước. 

 
Thực hiện các chương trình sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài 

nguyên khoáng sản  

 

E10 C 

Hướng dẫn: DN cung cấp tài liệu về kế hoạch và đánh giá việc sử dụng tài nguyên khoáng sản 

liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: thăm dò, khai thác, chế biến, kinh 

doanh khoáng sản 

 

Thực hiện các chương trình sử dụng tài nguyên biển, biển đảo 

có trách nhiệm 
E11 C 

Hướng dẫn: hoạt động có thể bao gồm kiểm soát, giám sát môi trường biển, bảo vệ đa dạng sinh 

học biển và ven bờ. DN cần cung cấp tài liệu/hình ảnh liên quan tới việc bảo vệ tài nguyên môi 

trường biển, hải đảo có liên quan 

 

Có sáng kiến tái sử dụng/tái chế các nguyên liệu sản xuất 

thừa/không đạt yêu cầu ở quá trình sản xuất chính. 
E12 A 

Hướng dẫn: Chỉ số này đặc biệt áp đụng cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên đất 

cho sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp,…) – Doanh nghiệp cung cấp 

các chứng chỉ quản lý bền vững như GAP, FSC….cho ban tổ chức. 

 

Hướng dẫn: Tái sử dụng, tái chế là xu thế tất yếu trong quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên vì 

vậy các doanh nghiệp cam kết thực hiện các chương trình không xả thải ra thiên nhiên ,,, nhằm 

áp dụng các sáng kiến trong việc tái sử dụng, tái chế vật liệu cho quá trình sản xuất. Doanh nghiệp 

cung cấp hình ảnh liên quan (nếu có) 
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Thực hiện theo dõi, giám sát, quản lý chi phí năng lượng trong 

sản xuất-kinh doanh. 
E13 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chương trình giám sát chi phí năng lượng sản 

xuất từ đó thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh 

doanh. Doanh nghiệp có thể đã và đang tham gia các sáng kiến như văn phòng xanh, sản xuất 

xanh… nộp các bản sao cho ban tổ chức.  

 
Thực hiện các biện pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện trong 

sản xuất – kinh doanh 
E14 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp sử dụng bóng đèn hiệu suất cao thay thế bóng đèn thông thường, 

doanh nghiệp thể có các sáng kiến sử dụng các biện pháp làm mát nhà xưởng nhằm hạn chế sử 

dụng điện điều hòa…  

 
Thực hiện các sáng kiến thay thế nhiên liệu hóa thạch, sử dụng 

năng lượng tái tạo cho sản xuất – kinh doanh 
E15 A 

Có hệ thống thu gom, vận hành, xử lý nước thải theo đúng yêu 

cầu 
E16 C 

Hướng dẫn: Xử lý nước thải là một trong những yêu cầu bắt buộc của luật đối với tất cả các loại 

hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh, bản sao copy quy trình, cách thức xử lý 

nước thải của doanh nghiệp, hồ sơ không thế thiếu đó là ban sao kết quả quan trắc định kỳ và 

thường niên (năm 2017, 2018,2019) của cơ quan có đủ năng lực chuyên môn cũng như đủ thẩm 

quyền)  

 

Hướng dẫn: Với các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho 

sản xuất, xu thế hiện tại rất nhiều các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống điện mặt trời sử 

dụng song song với điện lưới, một số các doanh nghiệp sử dụng năng lượng sinh khối cho sản 

xuất…Doanh nghiệp nộp các hình ành và bằng chứng liên quan. 

 

Sử dụng năng lượng 

Quản lý thải 
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Xây dựng và thực hiện đúng các quy trình về thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường trong sinh hoạt, sản 

xuất-kinh doanh   

E17 C 

Hướng dẫn: Hướng dẫn: DN cần cung cấp tài liệu, hình ảnh liên quan tới việc thu gom, phân 

loại, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt kèm hợp 

đồng/giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý 

 

 
Có sáng kiến và thực hiện việc tuần hoàn tái sử dụng nước thải  

 

E18 A 

Hướng dẫn: Mặc dù theo các văn bản pháp luật cũng như các tiêu chuẩn hiện hành, chúng ta 

chưa có tiêu chuẩn cho việc tái/tuần hoàn nước thải tuy nhiên đứng trước các thách thức về biến 

đổi khí hậu, xâm nhập mặn, hạn hán… vấn đề sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm nước, các sáng 

kiến tuần hoàn nước thải là yêu cầu quan trọng trong vấn đề rủi ro môi trường mà doanh nghiệp 

cần thực hiện quản trị. Doanh nghiệp nộp các tài liệu và bằng chứng liên quan đến các hoạt động 

này.   

 
Xây dựng và thực hiện đúng quy trình về thu gom, vận chuyển, 

xử lý các chất thải rắn nguy hại 
E19 C 

Thực hiện chương trình/hoạt động giảm phát thải khí nhà kính E20 C 

Hướng dẫn: phát thải khí nhà kính có thể đến từ phát điện năng, nhiệt năng, năng lượng làm mát 

và hơi nước; xử lý vật lý hoặc hóa học; vận chuyển vật liệu, sản phẩm, chất thải, người lao động 

và hành khách; phát thải rò rỉ. DN cần cung cấp thông tin, báo cáo liên quan tới sáng kiến như 

thiết kế lại quy trình sản xuất kinh doanh, chuyển đổi và nâng cấp thiết bị, thay đổi hành vi…   

 

Đầu tư công nghệ hiện đại lưu trữ, thương mại hóa khí nhà kính   E21 A 

Hướng dẫn: DN cung cấp tài liệu, báo cáo đánh giá việc áp dụng các biện pháp, công nghệ 

 

Hướng dẫn: chất thải nguy hại được xác định theo quy định pháp luật Việt Nam, DN cần cung 

cấp tài liệu, hình ảnh liên quan tới việc thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ, xử lý chất thải 

nguy hại kèm hợp đồng/giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý 
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Doanh nghiệp có chương trình/sáng kiến hợp tác để tái chế/tái 

sử dụng phế thải  

 

E22 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp nộp các tài liệu tóm tắt liên quan đến chương trình/sáng kiến về tái 

chế/tái sử dụng/ các chương trình thu gom bao bì đóng gói…đặc biệt là các chương trình hạn chế 

rác thải nhựa… 

 

Thường xuyên tham vấn, thu thập ý kiến của cộng đồng về các 

tác động tới môi trường của doanh nghiệp 
E23 C 

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục công tác bảo vệ 

môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh 

học và không khai thác trái phép động vật hoang dã… cho cộng 

đồng và người lao động 

E24 C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp chương trình, kế hoạch, hình ảnh, tài liệu liện quan tới hoạt động 

BVMT, có thể bao gồm khẩu hiệu, pa nô, áp phích, ấn phẩm, tài liệu tập huấn cho nhân viên… 

 

Thực hiện các hoạt động tập huấn cho người lao động trong ứng 

phó với thiên tai 

 

E25 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh liên quan đến công tác huấn luyện, kế hoạch 

ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp cũng như hình ảnh liên quan đến công tác diễn tập thường 

niên. Hoạt động này là một trong những hoạt động quan trọng trong vấn đề quản trị các rủi ro 

thiên tai xây ra bất thường, nó hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó và tái phục hồi tốt nhất sau thảm họa 

quá trình sản xuất của doanh nghiệp và đây cũng là một trong những hoạt động yêu câu về chống 

biến đổi khí hậu. 

 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp xây dựng kênh tham vấn (đóng góp ý kiến) của cộng đồng quanh khu 

vực nhà máy/cơ sở sản xuất kinh doanh về các tác động của họ đến đời sống cộng đồng. Các tác 

động được phản ánh từ cộng đồng đều được xử lý và giải quyết. Doanh nghiệp tham gia nộp các 

bằng chứng thực hiện liên quan.  

 

Truyền thông 

Phòng trừ và giảm nhẹ thiên tai 
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Huấn luyện cho cộng đồng về phòng chống thiên tai E26 A 

Hướng dẫn: Tác động tiêu cực của khí hậu cực đoan và thiên tai ngày càng trở nên nghiêm trọng 

và gây ra các ảnh hưởng nặng nề không những chỉ là khía cạnh kinh tế cho doanh nghiệp, chính 

vì điều đó xây dựng năng lực chống chịu cũng như chuẩn bị ứng phó cho cộng đồng trong các 

trường hợp thiên tai xảy ra sẽ đảm bảo việc kinh doanh được phục hồi nhanh nhất. 

 

Tham gia thực hiện các sáng kiến, chương trình/dự án bảo vệ 

môi trường (trồng rừng, tái phục hồi nguồn nước, sáng kiến bảo tồn 

đa dạng sinh học, bảo tồn động vật hoang dã…) 

 

E27 A 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp tên, hình ảnh của các chương trình, sáng kiến, dự án mà DN tham 

gia 

 

Sáng kiến bảo vệ môi trường 
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CHỈ SỐ LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 

Thuật ngữ, các yêu cầu đối với doanh nghiệp 
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Có bộ phận quản lý nhân sự chuyên trách L1 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp có phòng/ban nhân sự chuyên trách trong hệ thống tổ chức. Chức 

năng nhiệm vụ của các cán bộ trong bộ phận nhân sự cần rõ ràng và công khai nhằm tạo liên kết 

tốt nhất giữa người lao động và chủ sử dụng lao động. Doanh nghiệp tham dự nộp bản sao tài 

liệu liên quan. 

 
Xây dựng quy trình và thực hiện tuyển dụng lao động công khai, 

công bằng không phân biệt đối xử cho tất cả các vị trí (không phân 

biệt tôn giáo, dân tộc, giới tính)  

 

L2 C 

Hướng dẫn: Quy trình tuyển dụng, cách thức đánh giá trong quá trình tuyển dụng cần được công 

bố công khai, minh bạch. Doanh nghiệp nộp tài liệu về quy trình và một vài trường hợp tuyển 

dụng cụ thể. 

 
Thực hiện giao kết hợp đồng lao động cho người lao động theo 

đúng quy định pháp luật. 
L3 C 

Hướng dẫn: thực hiện nghĩa vụ khi giao kết, ký đúng loại, đúng hình thức, đủ và cụ thể về nội 

dung, có thể bao gồm quy định liên quuan tới lao động trẻ em, lao động chưa thành niên… Người 

lao động được giữ 01 bản hợp đồng lao động. DN cần cung cấp mỗi loại hợp đồng một bản sao, 

có văn bản nêu rõ tổng số lao động, chia ra các loại hợp đồng lao động 

 

Thực hiện các quy định về thử việc cho người lao động L4 C 

Hướng dẫn: nếu có thỏa thuận về việc làm thì người lao động và người sử dụng lao động có thể 

giao kết hợp đồng thử việc, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công 

việc. DN cần cung cấp hợp đồng thử việc cho từng chức danh, vị trí 

 

Lao động, việc làm 
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Không bắt buộc người lao động thế chấp (bằng bất kỳ hình thức 

nào) cho giao kết hợp đồng lao động 
L5 C 

Hướng dẫn: Quy trình tuyển dụng, ký kết hợp đồng được công khai quy định về điều khoản không 

bắt buộc thế chấp (bằng mọi hình thức) cho giao kết hợp đồng lao động. Trong các đọt tuyển dụng 

lao động, điều này cũng được công bố trong thông báo tuyển dụng. Doanh nghiệp nộp tài liệu 

bằng chứng liên quan.  

 

Thực hiện đào tạo nghề, tập nghề cho người lao động mới được 

tuyển dụng 
L6 C 

Hướng dẫn: Chỉ số này chủ yếu dành cho người lao động mới. DN cần cung cấp tài liệu liên 

quan, có thể bao gồm chương trình đào tạo, hợp đồng học nghề, bảng lương (nếu có) trả cho 

người lao động trong quá trình tập nghề, học nghề theo thỏa thuận. Trong thực tế một trong những 

giải pháp để cải thiện năng suất, giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm… là doanh nghiệp có các chương 

trình dạy nghề, tập nghề riêng biệt cho các công nhân mới, đặc biệt đối với ngành da giáy và may 

mặc 

 

Thực hiện đào tạo, đánh giá, thi nâng cao tay nghề (nghiệp vụ) 

cho người lao động  

 

L7 C 

Hướng dẫn: đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hàng năm cho người lao động dựa trên dựa trên nội 

quy, thoả ước và nhu cầu thực tế của DN. DN cần cung cấp bản sao kế hoạch nhất và báo cáo chi 

phí cho đào tạo, bồi dưỡng trong 03 năm gần nhất 

 

Xây dựng, đăng ký đúng, đầy đủ nội dung nội quy lao động với 

cơ quan chức năng 

 

L8 C 

Hướng dẫn: Nội quy lao động cần được xây dựng dựa trên cơ sở đảm bảo pháp luật và quyền lợi 

cho người lao động nên trong quá trình xây dựng mới/cập nhật sửa đổi thường niên việc tham 

vấn đại diện của người lao động là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo nội quy được công bằng và 

hợp lý. DN cần cung cấp bản sao nội quy lao động được xây dựng và đăng ký với cơ quan có chức 

năng cũng như bằng chứng liên quan quá trình tham vấn xây dựng nội quy lao động của doanh 

nghiệp (nếu có) 
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Tuân thủ các quy định về xử lý kỷ luật theo quy định của pháp 

luật. 
L9 C 

Hướng dẫn: Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời hiệu, các hình thức kỷ luật (có thể bao gồm cả xử 

lý thiệt hại) cần được doanh nghiệp công bố công khai trong quy định quản lý nhân sự của doanh 

nghiệp, các quy định này cần được truyền thông tới tất cả người lao động thông qua các chương 

trình truyền thông nội bộ của doanh nghiệp. DN cần cung cấp một số hồ sơ xử lý kỷ luật của một 

số trường hợp đối với người lao động của doanh nghiệp (nếu có) 

 
Xây dựng và công khai hệ thống định mức lao động, thang bảng 

lương cho người lao động 
L10 C 

Hướng dẫn: Thang lương, bảng lương là tương quan tỷ lệ tiền lương giữa những người lao động 

trong cùng một nghề hoặc nhóm nghề có thể xác định tiêu chuẩn cấp bậc rõ ràng. Định mức lao 

động là cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phầm, DN sử dụng dưới 10 

lao động được miễn thủ tục thang lương, bảng lương, định mức lao động. DN cần cung cấp bản 

sao hệ thống thang bảng lương và định mức lao động (nếu có)   

 

Thực hiện thanh toán lương, tiền công đầy đủ và đúng hạn L11 C 

Hướng dẫn: DN cần trả lương đúng, đủ (và đảm bảo duy nhất một hệ thống chi trả, tránh dùng 

nhiều hệ thống để dấu một khoản chi nào đó nhằm gian lận thuế…) Các điều khoản về hình thức 

thanh toán, cách thức chi trả tiền công/lương, thời hạn chi trả được quy định rõ trong hợp đồng 

lao động với người lao động. DN cần cung cấp tài liệu có liên quan về chi trả lương của mình 

 

Tuân thủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao 

động 
L12 C 

Hướng dẫn: Các quy định về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi cho người lao động được quy 

định và đề cập rõ ràng trong hợp đồng lao động, đồng thời nó cũng là một nội dung quan trọng 

trong nội quy lao động của doanh nghiệp mà người lao động cần phải nắm rõ để tuân thủ. Lưu ý 

theo các quy định mới của luật cũng như các cam kết về bình đẳng giới, doanh nghiệp lưu ý bố 

trí thời gian nghỉ chăm vợ sinh cho lao động nam như theo đúng tinh thần của luật.  
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Tuân thủ việc trả lương thêm giờ, làm ca đêm và làm việc vào 

ngày lể, ngày nghỉ cho người lao động 
L13 C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp tài liệu liên quan tới việc khấu trừ lương, trả lương làm thêm giờ 

 

Xây dựng và công khai các chính sách/chế độ thưởng/chế độ 

phụ cấp cho người lao động bao gồm cả phụ cấp cho các vị trí 

thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn vệ sinh lao động 

L14 C 

Hướng dẫn: Có thể bao gồm lương tháng thứ 13, thưởng năng suất, phụ cấp độc hại, phụ cấp 

thâm niên, trợ cấp nuôi con nhỏ, thuê nhà ở, đi lại… DN cần cung cấp bản sao các chính sách có 

liên quan 

 

Thực hiện đúng, đầy đủ các hình thức bảo hiểm bắt buộc theo 

luật định cho người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp) 

L15 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại (hình thức) bảo hiểm bắt buộc cho người 

lao động theo đúng với mức lương được chi trả cho người lao động theo giao kết hợp đồng lao 

động. Doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan đến chi trả bảo hiểm cho người lao động.  

 

Quy định và thực hiện khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức 

khỏe định kỳ cho người lao động 
L16 C 

Hướng dẫn: Các quy định về khám sức khỏe tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động được doanh nghiệp công bộ công khai trong quy định quản lý 

nhân sự của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cung cấp bản sao tài liệu liên quan như hình ảnh, hợp 

đồng khám sức khỏe hàng năm của doanh nghiệp với các cơ sở y tế…. 

 

Sức khỏe, An toàn vệ sinh lao động 
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Thực hiện khám chuyên khoa cho người lao động (bao gồm cả 

lao động nam và nữ) 

 

L17 C 

Hướng dẫn: Thực hiệc khám sức khỏe chuyên khoa trước đây chỉ thường được doanh nghiệp áp 

dụng cho lao động nữ trong việc kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ tuy nhiên theo các quy định 

của luật bình đẳng giới, các cam kết tiến bộ … doanh nghiệp cần thực hiện việc khám sức khỏe 

chuyên khoa cho cả lao động nam và nữ. Các vấn đề này cũng cần được quy định rõ ràng trong 

các quy chế/quy định của công ty và công bố công khai cho người lao động. Doanh nghiệp cung 

cấp bản sao hồ sơ liên quan (lưu ý hồ sơ của đại diện người lao động bao gồm cả nam và nữ)   

 
Khám bệnh nghề nghiệp cho các lao động làm việc thực hiện các 

công việc nặng nhọc, độc hại có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
L18 C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp hợp đồng khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện 

nghề nghiệp và khám sức khỏe ít nhất 6 tháng/1 lần đối với các công việc nặng nhọc, độc hại hoặc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại (nếu có)   

Có bộ phận/cán bộ y tế L19 C 

Hướng dẫn: Tùy theo quy mô của doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể có bộ phận y tế hoặc cán 

bộ y tế chuyên trách. Doanh nghiệp cung cấp bản sao hồ sơ của bộ phận/nhân sự y tế trong phân 

công tổ chức của doanh nghiệp (nếu có) 

 

Thực hiện việc kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm 

bếp ăn cho người lao động. 

 

L20 A 

Hướng dẫn: Đối với các doanh nghiệp có trang bị bếp ăn tập thể cho công nhân hoặc có ký kết 

hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ cần cung cấp các bản sao quy trình quản lý bếp ăn, các 

biên bản kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm … 

 



Page | 61 

  
Ban hành quy định, quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. L21 C 

Hướng dẫn: DN cần cung cấp bản sao văn bản quy định, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng 

năm. Các quy định có thể bao gồm cơ chế khuyến khích người lao động cải thiện môi trường/điều 

kiện làm việc.  

 

 
Sắp xếp nhân sự chuyên trách quản lý công tác an toàn vệ sinh 

lao động theo đúng quy định 
L22 C 

Hướng dẫn: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, bộ phận/cán bộ chuyên trách phụ trách an toàn 

là một yêu cầu bắt buộc trong cơ cấu tổ chức, bên cạnh đó nhằm duy trì sản xuất an toàn ở một 

số doanh nghiệp, các đội an toàn trong dây chuyền sản xuất cũng được doanh nghiệp xây dựng 

và duy trì hoạt động thường xuyên. Doanh nghiệp cung cấp bản sao hồ sơ nhân sự của cán bộ 

liên quan  

 
Thực hiện huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao 

động và người sử dụng lao động 

 

L23 C 

Hướng dẫn: Đối với các doanh nghiệp sản xuất công tác huấn luyện thường niên/định kỳ về công 

tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động cũng như chủ sử dụng lao động là yêu cầu bắt 

buộc của luật. Kế hoạch huấn luyện/diễn tập phải có trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng 

năm. Doanh nghiệp tham gia nộp các tài liệu liệu quan đến hoạt động này (hình ảnh, báo cáo...) 

 
Thực hiện việc kiểm định theo định kỳ các thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn 

 

L24 C 

Hướng dẫn: Các thiết bị nằm trong danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cần 

được tiến hành kiểm định, dán tem an toàn theo đúng quy trình vận hành và bảo dưỡng của thiết 

bị bởi các cơ quan thẩm quyền. Quy trình vận hành thiết bị cũng cần được tiến hành huấn luyện 

thường xuyên cho đội ngũ cán bộ vận hành. Doanh nghiệp cung cấp ví dụ một vài ví dụ về quá 

trình tuân thủ của doanh nghiệp (hình ảnh tem kiểm định, copy quy trình vận hành…)  
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Xây dựng và thực hiện quy trình vận hành máy móc, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
L25 C 

Hướng dẫn: Đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt tuân thủ về quy trình vận hành an toàn 

thì quy trình này cần được xây dựng bằng ngôn ngữ địa phương, dễ hiểu, tập huấn cũng như huấn 

luyện và kiểm tra thường xuyên quy trình vận hành của người lao động. Doanh nghiệp cung cấp 

tài liệu liên quan. 

 

Trang bị đầy đủ, yêu cầu người lao động tuân thủ nghiêm việc sử 

dụng các thiết bị bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu ngành nghề 
L26 C 

Hướng dẫn: Trang thiết bị bảo hộ an toàn tùy theo từng loại nghành nghề khác nhau sẽ có các 

yêu cầu khác nhau. Doanh nghiệp đề nghị cung cấp các tài liệu liên quan đến danh mục trang 

thiết bị bảo hộ, các tài liệu cấp phát của doanh nghiệp thường niên.  

 

Thống kê, phân loại lao động thực hiện các công việc nặng nhọc, 

độc hại, lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao 

động 

L27 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp phân loại, thống kê lao động thực hiện các công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn cũng như lao động thực hiện các công việc nặng nhọc ( hoặc có tính đặc 

thù) để xây dựng các chính sách phù hợp cũng như có các chế độ phù hợp với lực lượng lao động 

đặc biệt này. Doanh nghiệp cung cấp bản sao thống kê phân loại lao động.  

 
Thường xuyên đánh giá rủi ro có biện pháp kiểm soát rủi ro mất 

an toàn tại nơi làm việc 
L28 C 

Hướng dẫn: Mất an toàn tại nơi làm việc là một trong những yếu tố rủi ro hàng đầu trong sản 

xuất kinh doanh mà doanh nghiệp cần tiên lượng, có kế hoạch phòng tránh cũng như có kịch bản 

phục hồi nhanh nhất có thể nếu xảy ra sự cố. Đây cũng là một trong những yêu cầu bắt buộc của 

luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động cũng như cộng đồng trong quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chính vì lý do đó mọi yếu tố có thể gây mất an toàn trong 

quá trình sản xuất cần được doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng phương án phòng trừ, giảm nhẹ 

và phục hồi. Doanh nghiệp đề nghị cung cấp bản sao tài liệu liên quan. 
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Có phương án/quy trình xử lý sự cố mất an toàn, nguy hiểm tại 

nơi làm việc  

 

L29 C 

Hướng dẫn: Việc thường xuyên đánh giá các rủi ro tiềm tàng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng 

quy trình kiểm soát, xử lý sự cố. Phương án và quy trình xử lý sự cố cũng như kiểm soát cần được 

doanh nghiệp xây dựng, điều chỉnh hàng năm theo kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện huấn 

luyện cho người lao động. Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh tài liệu liên quan (ảnh tập huấn, copy 

quy trình xử lý sự cố…) 

 
Đào tạo/huấn luyện định kỳ cho người lao động về phương án, 

cách thức ứng phó, xử lý sự cố mất an toàn vệ sinh lao động. 
L30 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh liên quan đến các khóa huấn luyện/diễn tập 

 
Có chính sách, quy trình và thực hiện điều tra tai nạn lao động 

theo thẩm quyền 

 

L31 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan tới chính sách, quy trình và hồ sơ điều tra 

tai nạn lao động của một vài trường hợp cụ thể (nếu có) 

 

 Có chính sách, quy định giải quyết đền bù tai nạn lao động L32 C 

Có quy định về sắp xếp các công việc phù hợp cho lao động nữ 

trong thời kỳ thai sản và nuôi con bú 
L33 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp tài liệu liên quan đến chế độ lao động nữ.  

 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp tài liệu, hồ sơ điều tra giải quyết đền bù tai nạn lao động 

(nếu có) 
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Thành lập tổ chức công đoàn, có hoạt động thường xuyên cũng 

như thu đầy đủ công đoàn phí tại nơi làm việc 

 

L34 C 

Tổ chức thương lượng tập thể theo đúng quy định 

 

L35 C 

Hướng dẫn: Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động, thảo luận, đàm phán với người sử 

dụng lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; xác lập các điều kiện 

lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể; giải quyết những vướng 

mắc, khó khăn trong thực hiện quyền và nghĩa vụ mỗi bên trong quan hệ lao động. DN cần cung 

cấp hồ sơ thương lượng tập thể gần nhất, bao gồm kế hoạch chương trình, biên bản, hình ảnh…    

 

 
Xây dựng thỏa ước lao động tập thể và đăng ký với cơ quan quản 

lý theo đúng quy định của pháp luật 

 

L36 C 

Tổ chức hội nghị người lao động thường niên 

 

L37 C 

Hướng dẫn: Hàng năm doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và đưa quá trình đánh giá 

thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh hội nghị người lao 

động được doanh nghiệp tổ chức   

Tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động 

 

L38 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cần cung cấp sơ đồ tổ chức công đoàn, tỷ lệ người lao động tham gia 

công đoàn và chứng từ trích nộp kinh phí công đoàn (bao gồm cả phần DN đóng góp và công 

đoàn viên) 

 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp thỏa ước lao động tập thể đã được đăng ký với cơ quan có 

thẩm quyền. 

 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh cũng như các bản sao các văn bản thỏa thuận 

trong quá trình đối thoại.  

 

Tổ chức công đoàn, thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc 
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Xây dựng, thực hiện chính sách góp ý, khiếu nại, tố cáo của 

người lao động 

 

L39 C 

Hướng dẫn: Cơ chế trao đổi thông tin có thể qua đường dây nóng, hòm thư góp ý, tổ chức đại 

diện cho người lao động… Doanh nghiệp cần cung cấp chính sách, cơ chế đã được phê duyệt và 

ban hành rộng rãi 

 
Xử lý các góp ý, khiếu nại, khiếu kiện của người lao động kịp 

thời, đúng quy định 

 

L40 C 

Xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. 

 

L41 C 

Hướng dẫn: Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm 

của người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn với các nội dung người lao 

động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra giám sát và các hình thức 

thực hiện dân chủ cơ sở. DN cần cung cấp bản sao quy chế đã được ban hành   

 

Bố trí khu vệ sinh riêng cho các giới tại nơi làm việc  L42 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh sơ đồ bố trí  

 
Bố trí khu vực vắt sữa cho lao động nữ đang trong thời kỳ nuôi 

con bú 
L43 C 

Hướng dẫn: kết quả giải quyết cần phổ biến cho tất cả người lao động. DN cần cung cấp tài liệu 

về kết quả giải quyết đối với các sự việc phát sinh liên quan 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp hình ảnh sơ đồ bố trí 

 

Không phân biệt đối xử 
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Có và thực hiện chính sách tạo việc làm cho người lao động 

khuyết tật, lao động thuộc diện chính sách, lao động địa phương 

và lao động dân tộc thiểu số 

L44 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp yêu cầu cung cấp bản sao chính sách và bằng chứng liên quan đến 

thực hiện chính này. Các chính sách cần được công bố công khai rộng rãi cũng như có các hoạt 

động cụ thể nhằm khuyến khích cho chính sách tạo việc làm này của doanh nghiệp.     

 

Có chính sách tạo cơ hội việc làm cho những người đã đến tuổi 

về hưu nhưng sức khỏe vẫn đáp ứng nhu cầu công việc  

 

L45 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp yêu cầu cung cấp bản sao chính sách và bằng chứng liên quan đến 

thực hiện chính này. Các chính sách này cần được công bố công khai rộng rãi cũng như có các 

hoạt động cụ thể nhằm khuyến khích cho chính sách tạo việc làm này của doanh nghiệp.     

Có chính sách, thực hiện chính sách không sử dụng lao động 

cưỡng bức và lao động trẻ em 
L46 C 

Hướng dẫn: Lao động cưỡng bức và lao động trẻ em bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức trên 

toàn thế giới vì vậy doanh nghiệp có các chính sách, cam kết cũng như công bố cam kết về việc 

không sử dụng lao động trẻ em, lao động cưỡng bức trong toàn chuỗi cung ứng.  

 

Có và thực hiện chính sách cho sinh viên thực tập  

 

L47 A 

Tổ chức tuyên truyền, đào tạo về bình đẳng giới, chống bạo lực 

gia đình… cho người lao động. 
L48 A 

Hướng dẫn: Phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới là một trong những tiến bộ xã hội cần 

được nhận thức đầy đủ từ phía người lao động và người sử dụng lao động. Doanh nghiệp cung 

cấp các tư liệu liên quan đến hoạt động này trong doanh nghiệp (nếu có) 

 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp yêu cầu cung cấp bản sao chính sách và bằng chứng liên quan đến 

thực hiện chính này. Các chính sách này cần được công bố công khai rộng rãi cũng như có các 

hoạt động cụ thể nhằm khuyến khích cho chính sách tạo việc làm này của doanh nghiệp.     
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Có chế độ bảo hiểm tự nguyện cho người lao động L52 A 

Hướng dẫn: Đây được coi như là một trong những phúc lợi về an sinh cho người lao động. Doanh 

nghiệp yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến các chế độ bảo hiểm (không bắt buộc) mà 

doanh nghiệp thực hiện cho người lao động. 

 

Doanh nghiệp có thực hiện việc kiểm tra đánh giá chất lượng sản 

phẩm/dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu 

dùng 

L49 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp có chính sách, quy trình, bộ phận nhân sự chuyên trách giám sát đánh 

giá kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ trước khi đưa ra thị trường. Đặc biệt lưu ý các doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm/hàng tiêu dùng quy trình này cần được kiểm chứng bằng khoa học 

nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho sức khỏe người tiêu dùng. Doanh nghiệp cung cấp bản sao 

copy quy trình cũng như các chứng chỉ quản lý chất lượng do bên thứ 3 cấp ( nếu có)   

 
Doanh nghiệp có thực hiện việc khuyến cáo, đánh giá sự an toàn 

môi sinh của sản phẩm sau khi kết thúc vòng đời 
L50 C 

Hướng dẫn: Các sản phẩm sau khi kết thúc vòng đời nếu không được thu gom đúng cách hoặc 

với một số loại sản phẩm có tính chất độc hại sau khi sử dụng( ví dụ như pin, tấm năng lượng…)sẽ 

gây tác động tiêu cực tới sức khỏe con người, chính vì lý do đó quy trình loại bỏ/thu gom sau khi 

kết thúc vòng đời của sản phẩm cần được doanh nghiệp công bố rõ ràng trên tem, nhãn cũng như 

hướng dẫn sử dụng cho người tiêu dùng   

 
Doanh nghiệp có thực hiện các sáng kiến/chương trình cứu trợ 

đồng bào tại các khu vực bị thiên tai, dịch bệnh. 
L51 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các hình ảnh, tư liệu liên quan đến các hoạt động cứu trợ 

của doanh nghiệp. Trong thực tế rất nhiều các doanh nghiệp có kế hoạch hành động, ngân sách 

thường niên không chỉ cho các hoạt động cứu trợ xảy ra bất thường mà nó còn bao gồm cả các 

hoạt động nhằm chuẩn bị kỹ năng, hỗ trợ kiến thức, huấn luyện cộng đồng sẵn sàng ứng phó trong 

các trường hợp thiên tai dịch bệnh xảy ra.     

 
Phúc lợi cho người lao động 

Quyền con người 
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Xây dựng ký túc xá hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao 

động 
L53 A 

Hướng dẫn: Lực lượng lao động từ những vùng nông thôn, miền núi đến thành phố để làm việc. 

Nhà trọ, ký túc xá cho công nhân là điều kiện cơ bản để họ có thể ổn định tại một doanh nghiệp 

nào đó để làm việc, xuất phát từ nhu cầu bức thiết đó rất nhiều các doanh nghiệp đã đầu tư xây 

dựng khu ký túc xá cho công nhân hoặc hỗ trợ một phần tiền thuê nhà cho công nhân từ các tỉnh 

ngoài đến.      

 

Hỗ trợ tiền/phương tiện đi làm việc cho người lao động L54 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan  

Xây dựng nhà trẻ/mẫu giáo cho con người lao động hoặc có chế 

độ hỗ trợ kinh phí gửi trẻ cho con của người lao động 
L55 A 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao cho người lao 

động 
L56 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan 

Có chế độ thăm quan nghỉ ngơi thường niên cho người lao động L57 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan 

 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan  
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Tham gia các chương trình/hoạt động hỗ trợ, phát triển cộng 

đồng địa phương. 

 

S1 A 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan 

Tham gia các sáng kiện cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ 

các mô hình kinh doanh cùng người nghèo 
S2 C 

Hướng dẫn: Doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan 

Quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng 
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                                               PHẦM MỀM NHẬP LIỆU CSI2020 
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Lưu ý cho doanh nghiệp:  

1. Đối với các doanh nghiệp đã tham gia CSI từ những năm trước có thể yêu cầu ban tổ chức cung 

cấp tài khoản trước đây để sử dụng cho khai hồ sơ 

2. Số liệu các năm trước của các doanh nghiệp đã từng tham gia sẽ được cung cấp cho doanh 

nghiệp căn cứ theo đơn đề nghị gửi ban tổ chức. (Dự kiến năm 2020 sẽ là năm cuối cùng ban 

tổ chức cung cấp các số liệu miễn phí cho doanh nghiệp không phải là hội viên của VBCSD). 

3. Các thông tin yêu cầu trong bảng chỉ số cần phải được điền đầy đủ với các tài liệu chứng minh 

đính kèm (những chỉ số áp dụng cho loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mà không được 

khai sẽ không được tính điểm. 

4. Phần thông tin chung của doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp cung cấp sơ đồ mô hình tổ chức 

doanh nghiệp và mô tả tóm tắt chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, bộ phận. 

5. Doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng phần mềm để khai hồ sơ tham dự chương trình 

đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu cho chính doanh nghiệp của mình thông qua việc tham gia 

chương trình. 

6. Các chỉ số sẽ được đánh giá theo các mức độ: TỐT, KHÁ, TRUNG BÌNH, YẾU, KHÔNG 

THỰC HIỆN, KHÔNG ÁP DỤNG. Việc đánh giá này sẽ dựa trên kết quả đánh giá của các 

chuyên gia về kết quả hoạt động của doanh nghiệp.  

Phần mềm nhập liệu CSI2020 - http://vbcsd.vn/csi.asp 

Đăng nhập phần mềm đọc kỹ 

các hướng dẫn và tải bộ chỉ số 

CSI 

Hoàn thành đơn tham dự 

CSI2020 gửi ban tổ chức 

Phê duyệt tài khoản tham dự 

từ ban tổ chức 

Truy cập đường dẫn: 

https://csi.vbcsd.vn/dn-

login.asp 

 
Doanh nghiệp sử dụng tài 

khoản được cung cấp để 

nhập hồ sơ 

Bấm HOÀN THÀNH khi kết 

thúc khai hồ sơ đồng thời 

nhấn nút nộp hồ sơ 

http://vbcsd.vn/csi.asp
https://csi.vbcsd.vn/dn-login.asp
https://csi.vbcsd.vn/dn-login.asp
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. Mức độ cải thiện theo các năm    

 

 

2. Kiến nghị cải tiến trong biện pháp kiểm soát  

 

 

3. Các đánh giá, đề xuất khác (nếu có)   

 

 

 

 

I. Kết quả thực hiện PTBV   

1. Đây là các chỉ số mới 

của năm 2020, với các 

số liệu định lượng nhằm 

hỗ trợ doanh nghiệp xây 

dựng hệ thống giám 

sát/đánh giá nhằm cải 

thiện các chi phí sản 

xuất. 

2. Các doanh nghiệp nếu 

chưa thực hiện điều này 

bao giờ có thể căn cứ 

trên các hóa đơn/hợp 

đồng để ước tính các số 

liệu. 

3. PTBV là quá trình chứ 

không phải đích đến nên 

không có kết quả nào là 

hoàn hảo. Đánh giá kết 

quá thực hiện sẽ căn cứ 

trên kiến thức, kinh 

nghiệm của hội đồng 

giám khảo cũng như có 

tham khảo các thực tiễn 

tốt của ngành. 

4. Tất cả các số liệu cần 

có tài liệu chứng minh 

đi kèm 

5. Tối đa điểm phần I là 100 

điểm và 5 điểm thưởng 
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II. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - G 

1. Như đã đề cập, quản trị 

doanh nghiệp là hệ 

thống chính sách nhằm 

kiểm soát quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp 

vì lý do với bộ chỉ số CSI 

2020, tất cả các quy 

trình, thủ tục tối thiểu 

cần thiết cho một doanh 

nghiệp PTBV đều được 

liệt kê nhằm hỗ trợ 

doanh nghiệp có thể đối 

chiếu với hệ thống hiện 

tại của doanh nghiệp 

mình. 

2. Các chính sách đã và 

đang thực hiện của 

doanh nghiệp cần 

được đính kèm nhằm 

chứng minh cho việc 

thực hiện của doanh 

nghiệp. 

3. Tối đa điểm là 200 và 

10 điểm thưởng cho 

các sáng kiến cải thiện  

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. Tính đủ của hệ thống chính sách quản trị của doanh nghiệp    

 

 

2. Đánh giá chung về hiện trạng hệ thống quản trị của doanh nghiệp 

 

 

3. Các đánh giá, đề xuất khác (nếu có)   

 

 

 

 
LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP:  

Một hệ thống quản trị tốt là một hệ thống mà các quy trình, chính sách, quy định…cũng như 

nhân sự chịu sự điều chỉnh của hệ thống được phân công chức năng nhiệm vụ rõ ràng nhằm 

ĐẢM BẢO quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp TUÂN THỦ pháp luật hiện 

hành, kiểm soát các rủi ro, giải trình minh bạch các trách nhiệm của doanh nghiệp với các 

bên liên quan cho các hoạt động kinh doanh của mình. Kiến nggij doanh nghiệp thực hiện 

bước phân tích các bên liên quan và các vân đề trọng yếu trong kinh doanh thật kỹ lưỡng 

nhằm ĐẢM BẢO việc kinh doanh được ổn định và liên tục 

-   
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1. Theo pháp luật Việt Nam 

hiện hành, tất cả các 

doanh nghiệp (không 

phân biệt quy mô, loại 

hình chủ sở hữu..) khi 

hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam: CÓ TRÁCH 

NHIỆM tuân thủ pháp 

luật Việt Nam. Vì lý do đó 

đối với các thủ tục hành 

chính cũng như các quy 

định về mẫu biểu, thời kỳ 

báo cáo … đều phải tuân 

thủ theo các quy định 

của Việt Nam(Lưu ý với 

các công ty đa quốc gia, 

công ty có vốn FDI cần rà 

soát đối chiếu để chuẩn 

hóa với quy trình quản lý 

của Việt Nam cũng như 

yêu cầu của chính doanh 

nghiệp mình.) 

 

2. Điểm tối đa của lĩnh 

vực Môi trường là 200 

điểm với điểm thưởng 

là 10 cho các sáng 

kiến.  

III. MÔI TRƯỜNG – E 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. Tuân thủ pháp luật cơ bản về môi trường    

 

 

2. Các chương trình/hoạt động chống biến đổi khí hậu ( sử dụng năng lượng hiệu quả, tái chế..) 

 

 

3. Các đánh giá, đề xuất khác   

 

 

 

 
LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP:  

Các chỉ số môi trường được xây dựng chung cho tất cả các loai hình doanh nghiệp ( bao 

gồm cả doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và doanh nghiệp sản xuất..) vì vậy có một vài các 

chỉ số môi trường sẽ không liên quan cho loại hình sản xuất(kinh doanh) của doanh nghiệp 

khi khai hồ sơ, trong trường hợp này doanh nghiệp đánh dấu váo ô không áp dụng. Điều này 

không làm doanh nghiệp bị trừ điểm nếu chỉ số đó đúng là không áp dụng. 
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1. Theo pháp luật Việt Nam 

hiện hành, tất cả các 

doanh nghiệp (không 

phân biệt quy mô, loại 

hình chủ sở hữu..) khi 

hoạt động trên lãnh thổ 

Việt Nam: CÓ TRÁCH 

NHIỆM tuân thủ pháp 

luật Việt Nam. Vì lý do đó 

đối với các thủ tục hành 

chính cũng như các quy 

định về mẫu biểu, thời kỳ 

báo cáo … đều phải tuân 

thủ theo các quy định 

của Việt Nam(Lưu ý với 

các công ty đa quốc gia, 

công ty có vốn FDI cần rà 

soát đối chiếu để chuẩn 

hóa với quy trình quản lý 

của Việt Nam cũng như 

yêu cầu của chính doanh 

nghiệp mình.). 

2. Điểm tối đa của phần 

này là 200 điểm với 10 

điểm thưởng cho các 

sáng kiến cải thiện 

cuộc sống người lao 

động 

 

IV. LAO ĐỘNG – XÃ HỘI – L&S 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. uân thủ pháp luật cơ bản về lao động và việc làm    

 

 

2. Các chương trình/hoạt động bảo vệ quyền con người trong kinh doanh 

 

 

3. Các đánh giá, đề xuất khác   

 

 

 

 
LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP:  

Năm 2019, Luật lao động sửa đổi được thông qua, đồng thời Việt Nam tham gia các hiệp 

định thương mại song phương/đa phương (CTTPP, EVFTA..) vì vậy các chỉ số lao động và 

xã hội năm nay tích hợp các điểm mới trong luật và trong cam kết ví dụ như bình đẳng giới, 

tự do tham gia hội, chống phân biệt đối xử, lao động trẻ em, quấy rối tình dục nơi công 

sở,…Đề nghị các doanh nghiệp rà soát và cập nhật các chính sách để phù hợp với khuôn 

khổ luật pháp cũng như các cam kết quốc tế.  
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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1. Luật lao động sửa đổi năm 2012 và các điểm cập nhật trong 

Bộ luật lao động năm 2019 

2. Luật An toàn Vệ sinh Lao động 

3. Luật Công đoàn 

4. Luật Môi trường sửa đổi năm 2014 

5. Kế hoạch hành động thực hiện SDG 

6. Cam kết Paris COP 21 

7. Một số điều khoản của cam kết EVFTA 

8. Một số điều khoản của cam kết CTTPP 

9. Kế hoạch hành động thực hiện VSDGs 

10. Các tài liệu quản trị doanh nghiệp - http://vbcsd.vn/docs.asp 

http://vbcsd.vn/docs.asp
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Tài liệu lưu hành nội bộ và thuộc bản quyền của VBCSD 


