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Tham gia cùng chúng tôi để 
quảng bá, tự đánh giá  và mở 
rộng mạng lưới tại: 

cbi.undp.org.vn 

 

Chúng tôi CHIA SẺ TRI THỨC về biến đổi khí hậu. 

Chúng tôi KẾT NỐI để tăng cơ hội tiếp cận đầu tư. 

Chúng tôi trao CHỨNG NHẬN XANH cho mỗi cấp độ thành công. 

 

 hợp tác với UNDP và giúp Việt 

Nam đạt được các mục tiêu cam 

kết về khí hậu. 

 
CBI giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội hơn 
trong mạng lưới với chính phủ và các 
nhà đầu tư, cả trong nước và quốc tế. 
 
Tất cả các lĩnh vực, cấp độ và quy mô 
của các công ty kinh doanh tại Việt 
Nam và mong muốn cải thiện khả năng 
giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí 
hậu đều có thể tham gia cùng chúng 
tôi! 
 

Chúng tôi tin rằng cho đi chính là nhận lại trong kinh 
doanh bền vững khí hậu 

 
Tham gia CBI, công ty có thể đánh giá 

và ghi nhận đóng góp của mình để 

giảm phát thải khí nhà kính và giải 

quyết các tác động của biến đổi khí 

hậu. 

 

Công ty của bạn có thể: 

 tự đánh giá và định hướng phát 

triển trong tương lai; 

 quảng bá các sản phẩm/ dịch vụ 

hoặc sự vận hành thân thiện với 

khí hậu của mình để thu hút đầu 

tư; và 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

115 
Doanh nghiệp 
đăng ký 

 

65 
Doanh nghiệp có 
nhận thức về khí 
hậu 

 

39 
Doanh nghiệp có 
hành động về khí 
hậu 

 

63 
Tỉnh thành 

 

26 
Lĩnh vực 

 

5 
Đối tác 

 

CẬP NHẬT 
TRẠNG THÁI CBI 

Chỉ số Khí hậu Doanh nghiệp (CBI) là một hệ thống  đăng ký tự nguyện qua 

website được phát triển bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 

(UNDP) hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chúng tôi rất vui mừng được 

chia sẻ bản tin đầu tiên của CBI, nơi bạn có thể nhận được những tin tức 

mới nhất về các hoạt động của UNDP, tin tức từ chính phủ và cả những 

kinh nghiệm thực tiễn về kinh doanh xanh. 

 

http://cbi.undp.org.vn/


 

 

  

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ KINH DOANH XANH: 

VẤN ĐỀ RÁC THẢI NHỰA 

Kinh nghiệm thực tiễn quốc tế  

REMAKEHUB – Sự kỳ diệu từ rác 

thải được tái chế  

REMAKEHUB là một doanh nghiệp xã hội trẻ, cung cấp giải pháp tuần hoàn 

cho ô nhiễm chất thải với khẩu hiệu “Everyday heroes for a better world”.  

REMAKEHUB hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các công ty đánh cá và 

các thương hiệu thời trang để thu thập lưới đánh cá bị loại bỏ và sau đó biến 

chúng thành các sản phẩm nhựa tái tạo hiệu suất cao. Từng hợp tác với WWF 

để tạo ra kính râm và đồ nội thất nguyên mẫu, REMAKEHUB đang hướng tới 

một thị trường kính mắt trị giá 141 tỷ USD và thị trường nội thất trị giá 100 tỷ 

USD. Đặc biệt, ngoài việc nằm trong chương trình Youth CO: LAB của UNDP, 

công ty còn giành được Giải thưởng Asia-Pacific Youth SDG Innovation 2018 

và có cam kết chặt chẽ với 8 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp 

Quốc 

Kinh nghiệm thực tiễn trong nước  

AYA CUP: Hạn chế ly nhựa dùng 
một lần  

“A” là chữ cái đầu tiên và “Y” là chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái. Do đó, 

A-Y-A là biểu tượng của một vòng luôn hồi trước-sau-trước thể hiện 1 sản 

phẩm có nhiều cuộc đời, có nhiều sự hữu dụng. 

AYA là một trong chín doanh nghiệp được lựa chọn bởi Thử thách lối sống 

các bon thấp châu Á-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Low Carbon Lifestyles 

Challenge)  năm 2020 nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp xanh trong các hạng 

mục phòng chống rác thải nhựa. Hệ thống chia sẻ cốc có thể tái sử dụng này 

đang nhắm đến 27 tấn nhựa và xốp được tạo ra bởi ngành công nghiệp giao 

hàng và takeaway tại Việt Nam hàng năm. Nhưng những nỗ lực môi trường 

của người sáng lập cũng nhằm mục đích mang lại lợi nhuận do ngành công 

nghiệp nhựa sử dụng một lần tại Việt Nam trị giá tới 1,6 tỷ USD mỗi năm. 

 

 

Truy cập website  của chúng 
tôi để biết thêm thông tin  

http://cbi.undp.org.vn/


 

BẢN TIN UNDP 
 
UNDP hợp tác với doanh nghiệp 

để thúc đẩy cam kết kinh doanh 

liêm chính tại Việt Nam. 
 

UNDP đã hỗ trợ quá trình ký kết 

Biên bản ghi nhớ giữa Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt 

nam và Tập đoàn Hàng hải Việt 

Nam, qua đó đánh dấu một bước 

quan trọng trong hành trình thực 

hiện dự án “Thúc đẩy Môi trường 

Kinh doanh Công bằng tại ASEAN” 

Read more  

 

Quỹ Khí hậu Xanh đã phê duyệt 

khoản viện trợ 30,2 triệu USD để 

tăng khả năng chống chịu trước 

biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 
 

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu 

xanh (GCF) này sẽ được thực hiện 

dưới sự hỗ trợ của UNDP nhằm 

mục tiêu hiện đại hóa hệ thống 

tưới tiêu, cải thiện an ninh nguồn 

nước và sinh kế, tăng cường kiến 

thức về rủi ro khí hậu và áp dụng kỹ 

thuật nông nghiệp có khả năng 

chống chịu biến đổi khí hậu, và tiếp 

cận thông tin khí hậu nông nghiệp 

và thông tin thị trường. 

Read more  

 

 

BẢN TIN KINH DOANH  

EVN SPC đầu tư Nhà máy Điện mặt trời tại Côn Đảo 

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) dự kiến khởi công dự 

án Nhà máy điện mặt trời nhằm phát triển Côn Đảo thành “khu 

kinh tế, du lịch chất lượng cao”. Read more  

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng  

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố giảm lãi suất chính sách 

vào trong tháng này, cắt giảm lần thứ hai trong vòng chưa đầy 

hai tháng để giúp nền kinh tế vượt qua ảnh hưởng của đại dịch 

coronavirus. Read more  

 
 

 

BẢN TIN ĐẦU TƯ  

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 587,3 triệu USD cho các  

Khu công nghiệp 

Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng 

(DHPIZA) đã công bố các tài liệu đấu thầu để lựa chọn sơ bộ các 

nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của ba khu công nghiệp 

trong giai đoạn 2020-2023. Read more  

Tín dụng xanh khởi sắc tại Việt Nam 

Các chương trình tín dụng xanh quốc gia sẽ giúp Việt Nam đạt 

được mục tiêu trong chiến lược phát triển xanh quốc gia một 

cách toàn diện và giúp thúc đẩy nền kinh tế theo hướng phát 

triển bền vững.. Read more  

 

 

 
  

TIN NỔI BẬT Tham gia cùng chúng tôi để kinh doanh  
 thông minh hơn với khí hậu  

 

http://cbi.undp.org.vn/undp-is-more-engaged-with-the-business-sector-to-enhance-business-integrity-in-viet-nam/
http://cbi.undp.org.vn/green-climate-fund-approves-us30-2-million-towards-climate-resilient-development-in-viet-nam/
http://cbi.undp.org.vn/evn-spc-invests-in-solar-power-plant-on-con-dao-island/
http://cbi.undp.org.vn/state-bank-of-vietnam-cuts-rate-to-boost-growth/
http://cbi.undp.org.vn/da-nang-calls-for-us587-3-million-in-investment-in-izs/
http://cbi.undp.org.vn/green-credit-takes-off-in-vietnam/


 

TÌM HIỂU THÊM 

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng ghé 
thăm website của chúng tôi và đừng quên 
cập nhật trạng thái của bạn bằng cách 
hoàn thành cấp độ tiếp theo trong hệ 
thống đánh giá.  

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại: +84 8043485 
Website: www.mpi.gov.vn 
 

 
Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc 
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Email: cbi.vn@undp.org 

Điện thoại: +84 (24) 38 500 100 

Fax: +84 (24) 37 265 520 

 

Hội nghị của Thủ tướng với Doanh 

nghiệo: Cùng nỗ lực, vượt thách 

thức, đón thời cơ, phục hồi nền 

kinh tế 

Sáng ngày 9 tháng 5, hội nghị qua video 

của Thủ tướng với các doanh nghiệp để 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh và khởi động lại nền kinh tế từ đại 

dịch Covid-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân 

Phúc chủ trì đã diễn ra một cách thành 

công. 

Hội nghị nhằm động viên cộng đồng 

doanh nghiệp giữa những khó khăn của 

cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, 

cũng như thể hiện cam kết của chính phủ 

và thủ tướng trong việc giải quyết khó 

khăn, nắm bắt cơ hội và phục hồi hoạt 

động kinh doanh. 

Do đó, Hội nghiệp tập trung thảo luận 4 

vấn đề chính: Thứ nhất, đánh giá chung về 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. Thứ hai, đánh 

giá tác động và khả năng hấp thụ các 

chính sách đã được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành, Địa 

phương ban hành. Thứ ba, nhận định các 

cơ hội và thời cơ phát triển trong bối 

cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng 

 

 

 của đại dịch khuyến khích doanh nghiệp 

tái cấu trúc, chủ động sáng tạo, phát hiện 

cơ hội mới, để thích ứng với hoàn cảnh 

mới; nâng cao năng lực công nghệ, đổi 

mới phương thức sản xuất, kinh doanh 

để ứng phó linh hoạt với tác động của 

dịch Covid-19. Cuối cùng, các bộ, ngành, 

địa phương, doanh nghiệp nêu sáng kiến, 

kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết 

để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát 

triển sau đại dịch.  

The conference was a chance to 
collect opinions and discuss 

measures to boost the virus-hit 
economy. 

Kết thúc Hội nghị, Thủ tướng hi vọng các 

doanh nghiệp phải hành động và quyết 

tâm mạnh mẽ trong điều kiện mới để 

đóng góp cho sự phát triển của đất nước 

và doanh nghiệp cũng như tạo việc làm 

cho người lao động. Ông yêu cầu các Bộ, 

Ngành và địa phương trực tiếp tháo gỡ 

những trở ngại cho doanh nghiệp để thúc 

đẩy phát triển kinh tế. 
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THAM GIA KHẢO SÁT 
CÙNG CHÚNG TÔI  

Chúng tôi cần sự tham gia của 
bạn trong khảo sát này để khám 
phá cách chúng tôi có thể hỗ trợ 
tốt hơn cho các doanh nghiệp 
trong việc giảm thiểu khí nhà 
kínhvà thích ứng với biến đổi khí 
hậu. 

Tất cả thông tin cá nhân, bao gồm 
tên, địa chỉ và câu trả lời khảo sát 
của bạn sẽ được giữ bí mật và sẽ 
không được chia sẻ với bất kỳ 
người hoặc nhóm không liên 
quan đến nghiên cứu này. Sự 
tham gia của bạn là hoàn toàn tự 
nguyện và bạn có thể từ chối trả 
lời bất kỳ câu hỏi nào bạn không 
muốn trả lời. 

Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 
này sẽ được tóm tắt và không 
một cá nhân nào có thể bị tiết lộ 
từ các kết quả được tóm tắt.  

Xin vui lòng tham gia khảo sát của 
chúng tôi tại liên kết dưới đây: 

 

CLICK HERE  

BẢN  TIN  CHÍNH  PHỦ 

https://www.cbi.undp.org.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
http://cbi.undp.org.vn/category/news/page/4/
http://cbi.undp.org.vn/category/news/page/4/
http://cbi.undp.org.vn/category/news/page/4/
https://twitter.com/CBI_Vietnam
https://twitter.com/CBI_Vietnam
https://www.facebook.com/Climatebusinessindex/
https://www.facebook.com/Climatebusinessindex/
mailto:cbi.vn@undp.org
mailto:cbi.vn@undp.org
https://www.cbi.undp.org.vn/
https://www.cbi.undp.org.vn/
https://forms.gle/PqqSewj88m5VUceT8
https://forms.gle/hhJ9tK3BLoQnaGRg6
https://forms.gle/hhJ9tK3BLoQnaGRg6

