QUY CHẾ XÉT DUYỆT
Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp
bền vững tại Việt Nam năm 2019

Ban hành kèm theo Quyết định số 1061/PTM-PTBV ngày 13 tháng 5 năm 2019
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
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 hội
(MOLISA)
Tổng Liên đoàn Lao động (VGCL)

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)

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
Tạp chí Thương gia

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)

1. Ban Chỉ đạo
-

Thành phần: Lãnh đạo VCCI và MONRE, MOLISA, 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;
 Là nơi 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: VBCSD và 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 tổ chức Chương trình cho Hội đồng xét
duyệt;
 Tổ chức Chương trình thường niên 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 chu 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.
4. Ban Cố vấn
-

Thành phần: Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao
dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

-

Chức năng, nhiệm vụ:
 Tư vấn cho Ban Tổ chức trong quá trình xây dựng quy chế của Chương
trình;
 Cung cấp cho Ban chỉ đạo các đóng góp về kết quả đánh giá các doanh
nghiệp tham gia Chương trình của Hội đồng xét duyệt. Các ý kiến đánh giá
này sẽ là một trong những cơ sở để Ban Chỉ đạo ra quyết định cuối cùng về
các doanh nghiệp được tôn vinh;
 Hỗ trợ Ban tổ chức quảng bá và giải đáp các thông tin liên quan đến Chương
trình.

Điều 5. Đối tượng doanh nghiệp tham gia Chương trình
Tất cả các đối tượng 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 cứng đến hết ngày 31/08/2019 (hồ sơ bản cứng tính theo
dấu bưu điện).
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 Chương trình tôn vinh được
công bố tại Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2019. 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.

