PHONG THUCTNG MAI
vA cOxc NGHrpp vrpT'NaM

s5

06

g 5

ceNG HoA xa ngr cHU
DQc lgp -

/PTrv{-PTBV

NGHi.a^

vrpr

NAM

Tr; do - Hanh phtic

Hd Ni.i, nsdyflthang

fnam

ZOZO

QUYET DINH
v6 vigc Ban hinh euy ch6 x.6t duyQt chuong trinh d6nh
gi6 x6p heng,
cdng bii c6c doanh ,ghiep b6n vrng qi vie;fram
giai do4n 2020_2022.
CHO TICH PHONG THTIONG MAI VA CONG NGHITT
WPT NAM

cdn cri Eiau 16 phdng Thucrng mpi vd c6ng nghiQp viQt Nam
dugc Thir
tu6ng chinh phri ph6 duyQt tai
euyrit dinh s6 2rl7reE-TTg ngey rulr/20r6;
c6n cir c6ng v5n s5 398/TB-VPCP ngdy 15112/2015 cria vdn phdng
chfnh
phfi vA viQc x6p hang doanh nghiQp ben vfin[;
c5n cri Tcr trinh"ngey nl4/2020 cria Vdn phong Doanh nghiQp vi
Sg ph6t
tri6n b6n vfrng vd viQc to .t rr" LE c6ng b6 c6c aourr, rg[igp
bd; ffi"g tai viet Nam
ndm 2020.

QUYET DINH:

Ei6u 1: Ban hd+ euy

ch5 xdt duy6t chuong trinh d6nh gi6 x6p h?ng, c6ng
bd cdc doanh nghicp bdn vfrng tpi viQil.iu- giai dopn 2020-2022.

Di6u 2: Quy6t d-inh ndy c6 hiQu lpc k6 tri ngdy ky. c6c6nglbd
ch6nh vdn
phdng,
Ban
T6
chric
c6n
bQ,
Gi6m d6c V[n phdng ooantr nghiQp vi Su
f**g
Ph6t tri6n Bdn vfing vd Truon g citc BQ, Ngdnh c6 li6n quan
chfu tr6ch

hdnh quy6t dinh ndy.

Noi nhfn:
- Nhu Ei6u 2;
- Luu: VT, PTBV
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QUY CHẾ XÉT DUYỆT
Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp
bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 0683/PTM-PTBV ngày 19 tháng 5 năm 2020
của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 1. Điều khoản chung
Quy chế này quy định về:
1) Tên và các hình thức tôn vinh doanh nghiệp tham gia Chương trình
2) Cơ cấu tổ chức của Chương trình
3) Nguyên tắc và các tiêu chí của việc đánh giá
Điều 2. Các hình thức vinh danh và chu kỳ đánh giá
Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (sau đây
gọi tắt là Chương trình) được tổ chức thường niên. Hội đồng giám khảo sẽ căn cứ trên
hồ sơ khai Bộ Chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index- CSI) do
doanh nghiệp thực hiện để đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp đó.
Các hình thức tôn vinh doanh nghiệp tham gia Chương trình cụ thể bao gồm:
1) Top 100 doanh nghiệp bền vững
2) Top 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất
3) Top 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ
4) Danh sách các doanh nghiệp đạt chuẩn phát triển bền vững
Điều 3. Kinh phí thực hiện Chương trình
Nhằm đảm bảo tính khách quan, không chịu các tác động về tài trợ trong việc đánh
giá, tôn vinh doanh nghiệp, kinh phí thực hiện Chương trình được lấy từ hai nguồn:

1) Ngân sách được Nhà nước cấp hàng năm cho Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững
Việt Nam (VBCSD) để thực hiện Chương trình
2) Hội phí và hỗ trợ từ các doanh nghiệp hội viên của VBCSD, Văn phòng Doanh
nghiệp vì Sự Phát triển Bền vững. Tài chính được huy động cho việc tổ chức
Chương trình sẽ được sử dụng bù trừ vào việc tổ chức Chương trình trong
những năm tiếp theo.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức Chương trình
Cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các cơ quan tổ chức Chương trình được thể
hiện trong sơ đồ sau:
Ban Chỉ đạo
Phòng Thương mại và Công
nghiệp
Việt Nam (VCCI)
Bộ Tài nguyên và Môi trường
(MONRE)
Bộ Lao động, Thương binh và Xã

Ban Tổ chức
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam
(VBCSD)
Văn phòng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững (SDforB)

Hội đồng xét duyệt
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Công ty PwC Việt Nam
Viện Năng suất Việt Nam
Trung tâm Truyền thông và Môi trường
(MONRE)
Trung tâm nghiên cứu giáo dục và phát triển
môi trường (CERED)
Thanh tra Lao động (MOLISA)
Tổng Liên đoàn Lao động (VGCL)
Các chuyên gia độc lập

Ban Cố vấn
Sở Giao dịch chứng khoán Hà
Nội (HNX)
Sở Giao dịch chứng khoán
TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Đơn vị truyền thông
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
Tạp chí Tài chính Doanh
nghiệp
Tạp chí Diễn đàn Doanh
nghiệp
Tạp chí Tiềm năng Việt

1. Ban Chỉ đạo
-

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),
Bộ Tài Nguyên và Môi trường (MONRE), Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội (MOLISA) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL). Trong đó,
Chủ tịch VCCI là trưởng ban chỉ đạo Chương trình.

-

Chức năng, nhiệm vụ:
• Thực hiện chỉ đạo toàn bộ quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tính minh
bạch và độc lập cho Chương trình;
• Đưa ra quyết định cuối cùng về các doanh nghiệp được tôn vinh trong
Chương trình theo các hình thức tại Điều 2;
• Hỗ trợ quảng bá, giải đáp các thông tin liên quan đến Chương trình.

2. Ban Tổ chức
-

Thành phần: Ban Thư ký VBCSD và các thành viên thuộc Văn phòng Doanh
nghiệp vì sự Phát triển bền vững (SDforB)

-

Chức năng, nhiệm vụ:
• Xây dựng quy chế của Chương trình phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội
và pháp luật Việt Nam, có tham khảo ý kiến của Ban Chỉ đạo, Hội đồng xét
duyệt và các đối tác liên quan khác;
• Tiến hành cập nhật Bộ Chỉ số CSI hàng năm phù hợp với các thông lệ quốc
tế và quy định kinh tế, xã hội, pháp luật trong nước, trong đó bao gồm thang
điểm và cách đánh giá;
• Cung cấp Bộ chỉ số CSI của năm các năm từ 2020 đến 2022 cho Hội đồng
xét duyệt;
• Tổ chức Chương trình các năm từ 2020 đến 2022 bao gồm các lễ phát động
Chương trình, giải đáp thắc mắc về Chương trình, nhận và đánh giá hồ sơ,
công bố kết quả và tổ chức Lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền
vững tại Việt Nam;
• Đóng vai trò cầu nối giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức Chương
trình.

3. Hội đồng xét duyệt
-

Thành phần: Chuyên gia từ các cơ quan: MONRE, MOLISA, VGCL, Viện
Năng suất Việt Nam, Công ty PwC Việt Nam, Công ty Deloitte Việt Nam và
các chuyên gia tư vấn độc lập khác.

-

Chức năng, nhiệm vụ:
• Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế của Chương
trình;
• Chấm điểm các doanh nghiệp tham gia và đánh giá thực tế tại các doanh
nghiệp;
• Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình trong toàn bộ quá trình tổ
chức Chương trình;
• Kết quả đánh giá của Hội đồng xét duyệt là cơ sở để Ban Chỉ đạo đưa ra
quyết định cuối cùng về các doanh nghiệp được tôn vinh trong kỳ đánh giá;
• Tham gia vào các buổi lễ phát động Chương trình và các hội thảo trong
khuôn khổ Chương trình nhằm chia sẻ thông tin với các bên liên quan;
• Hỗ trợ Ban Tổ chức quảng bá, giải đáp thông tin về Chương trình và các
hoạt động liên quan.

Điều 5. Đối tượng doanh nghiệp tham gia Chương trình
Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, quốc tịch, loại hình và hình thức
vốn chủ sở hữu có đăng ký kinh doanh và hoạt động hợp pháp trên phạm vị lãnh thổ
Việt Nam từ 03 (ba) năm trở lên đều có thể tham gia Chương trình.
Điều 6. Cách thức tham gia Chương trình
Doanh nghiệp có thể tham gia Chương trình theo 02 hình thức: (i) Nộp hồ sơ bản
cứng tới Ban Tổ chức hoặc (ii) Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web vbcsd.vn. Ban Tổ
chức khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến để giảm lượng
giấy sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường.
Với cả hai hình thức, doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:
1) Tải Đơn đăng ký tham gia Chương trình từ trang web vbcsd.vn;

2) Điền Đơn đăng ký và gửi về Ban tổ chức qua đường bưu điện;
3) Ban Tổ chức gửi thông báo đến doanh nghiệp về việc chấp nhận sự tham gia
sau khi nhận được Đơn đăng ký từ doanh nghiệp;
4) Khai hồ sơ:
4.1. Đối với hình thức nộp hồ sơ bản cứng: Doanh nghiệp tải Bộ chỉ số CSI từ
trang web vbcsd.vn, cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Chỉ số và nộp
hồ sơ cho Ban tổ chức
4.2. Đối với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: Ban Tổ chức gửi tài khoản đăng
nhập vào phần mềm khai báo Bộ Chỉ số trực tuyến trên trang web vbcsd.vn.
Doanh nghiệp tiến hành cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Chỉ số tại
đây.
Điều 7. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ của Chương trình
Ban Tổ chức nhận hồ sơ tham gia Chương trình của doanh nghiệp bằng cả hai
hình thức trực tuyến và bản giấy theo thời gian đã được công bố trên website vbcsd.vn
theo từng năm
Ban Tổ chức nhận hồ sơ tham gia Chương trình của doanh nghiệp tại địa chỉ:
“Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững
Tầng 4, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội”
Điều 8. Tiêu chí và phương thức đánh giá của Chương trình
-

Ban Tổ chức tiến hành đánh giá mức độ hợp lệ của hồ sơ tham gia Chương trình
do doanh nghiệp cung cấp, lập danh sách các doanh nghiệp có hồ sơ hợp lệ và
chuyển đến Hội đồng xét duyệt để thực hiện việc đánh giá;

-

Hội đồng xét duyệt tiến hành đánh giá các hồ sơ tham gia Chương trình trong
danh sách được Ban Tổ chức cung cấp. Khi kết thúc quá trình đánh giá, Hội đồng
xét duyệt tổng hợp kết quả gửi cho Ban Tổ chức Chương trình.

-

Ban Tổ chức gửi kết quả do Hội đồng xét duyệt cung cấp đến tham vấn các cơ
quan liên quan, bao gồm: (i) Các UBND tỉnh/thành phố trên địa bàn doanh
nghiệp hoạt động; (ii) Các Sở ban ngành chuyên môn gồm Sở Lao động, Sở Tài

nguyên và Môi trường, các Liên đoàn Lao động và Tổng cục Thuế; (iii) Ban Cố
vấn về tình hình tuân thủ pháp luật trong các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
tại địa phương.
-

Căn cứ kết quả đánh giá từ Hội đồng xét duyệt và ý kiến chuyên môn được đóng
góp qua tham vấn từ các cơ quan liên quan, Ban Tổ chức lập danh sách các doanh
nghiệp dự kiến được tôn vinh trong Chương trình và báo cáo Ban Chỉ đạo.

-

Ban Chỉ đạo họp phiên tham vấn cuối cùng để quyết định các doanh nghiệp được
tôn vinh, dựa trên danh sách doanh nghiệp dự kiến được tôn vinh do Ban Tổ
chức cung cấp và các ý kiến đóng góp từ Ban Cố vấn và các cơ quan liên quan.

-

Danh sách doanh nghiệp phát triển bền vững được tôn vinh, Ban Tổ chức sẽ công
bố tại buổi Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam. Giấy chứng
nhận sẽ được cung cấp tại Lễ công bố này.

Điều 9. Điều khoản áp dụng
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

