
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHÚNG TA ĐANG ĐỐI MẶT VỚI MỘT NGUY CƠ SỐNG CÒN. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

ĐANG DIỄN RA NHANH HƠN TỐC ĐỘ ỨNG PHÓ CỦA CHÚNG TA, VÀ NÓ SẼ 

KÍCH ĐỘNG MỘT NGÒI NỔ DỮ DỘI TÁC ĐỘNG TỚI TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.  

NẾU KHÔNG THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG TRƯỚC NĂM 2020, CHÚNG TA SẼ CÓ 

NGUY CƠ MẤT ĐI CƠ HỘI NGĂN CHẶN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VỚI NHỮNG HẬU 

QUẢ ĐÁNG SỢ CHO LOÀI NGƯỜI VÀ HỆ SINH THÁI. 

 

António Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc 

 

Để đạt được điều này, Việt Nam phải huy động các nguồn lực để 

đảm bảo cả lĩnh vực công và tư nhân đều có động lực và năng lực 

thực hiện các hành động vì khí hậu tuỳ theo khả năng của mình. 

Tuy nhiên, việc thiếu tính minh bạch và các thông tin liên quan tới 

khí hậu của doanh nghiệp khiến cả chính phủ và các nhà đầu tư đều 

gặp khó khăn trong việc quyết định kế hoạch đầu tư kinh doanh 

thân thiện với khí hậu của mình. Hiện tại Việt Nam đang gặp áp lực 

trong việc giảm phát thải và các mối đe doạ từ sự gia tăng cả về số 

lượng và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực 

đoan. Điều này khiến vấn đề nhận thức đúng đắn về biến đổi khí 

hậu và tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động kinh tế/ kinh 

doanh là vô vùng cần thiết, không chỉ để phục vụ doanh nghiệp mà 

còn là cả quốc gia trong quá trình hướng tới các mục tiêu phát triển 

bền vững. 

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã và đang đồng 

hành với Việt Nam trên con đường hướng tới phát triển bền vững. 

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2019, UNDP hợp tác cùng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã giới thiệu Chỉ số Khí hậu Doanh nghiệp (Tên tiếng anh: 

Climate Business Index, viết tắt là CBI) là một hệ thống báo cáo và 

đánh giá cấp quốc gia tới cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Vì 

trong cuộc chiến với Biến đổi Khí hậu, chúng ta không chỉ đối mặt 

với những thách thức, mà còn nhìn ra được các cơ hội phát triển 

kinh doanh mà doanh nghiệp có thể tận dụng. 
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Đã được đăng ký 

Sản xuất tại Việt Nam 

 

Lưu ý khi sử dụng 

Các quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả và không nhất thiết phải đại diện cho các quan điểm của Liên hợp quốc, bao gồm UNDP hoặc 

các nước thành viên của Liên hợp quốc. 

UNDP hợp tác với tất cả mọi người ở mọi giai cấp trong xã hội để giúp xây dựng các quốc gia có thể chịu được khủng hoảng, thúc đẩy và duy trì tăng trưởng 

giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người. Trên nền tảng của hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi cung cấp quan điểm toàn cầu và sự thấu 

hiểu theo từng địa phương để giúp trao quyền sống và tang cường khả năng chống chịu cho các quốc gia. 



  



NỘI DUNG 

LƯU Ý CHUNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ................................................................................................... 1 

Thành phần tham gia CBI ...................................................................................................................................................................... 1 

Tham gia CBI như thế nào? .................................................................................................................................................................. 1 

Yêu cầu về tài liệu ..................................................................................................................................................................................... 1 

Cam kết bảo mật ...................................................................................................................................................................................... 1 

Đánh giá và thông báo kết quả .......................................................................................................................................................... 1 

Hạn chót tham gia.................................................................................................................................................................................... 1 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP .......................................................................................................... 2 

KHUNG LÝ THUYẾT CBI ..................................................................................................................................... 4 

CÁC BỘ CÂU HỎI VÀ CHỈ SỐ ............................................................................................................................. 7 

Bộ câu hỏi .................................................................................................................................................................................................... 7 

Các chỉ số CBI ............................................................................................................................................................................................. 8 

DANH SÁCH CÂU HỎI CHI TIẾT ...................................................................................................................... 12 

Cấp độ 1: Ý thức về khí hậu ................................................................................................................................................................ 12 

Cấp độ 2: Hành động về khí hậu ...................................................................................................................................................... 14 

Cấp độ 3: Tiên phong về khí hậu ..................................................................................................................................................... 21 

CHUẨN BỊ TÀI LIỆU .......................................................................................................................................... 31 

Lưu ý ............................................................................................................................................................................................................ 31 

Danh sách các tài liệu phù hợp ......................................................................................................................................................... 31 

Chú ý ............................................................................................................................................................................................................ 31 

PHỤ LỤC ............................................................................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/CBI%20Manual_06.23.2020%20draft_VN.docx%23_Toc43920861
file:///C:/Users/Admin/Downloads/CBI%20Manual_06.23.2020%20draft_VN.docx%23_Toc43920868
file:///C:/Users/Admin/Downloads/CBI%20Manual_06.23.2020%20draft_VN.docx%23_Toc43920869
file:///C:/Users/Admin/Downloads/CBI%20Manual_06.23.2020%20draft_VN.docx%23_Toc43920870
file:///C:/Users/Admin/Downloads/CBI%20Manual_06.23.2020%20draft_VN.docx%23_Toc43920877


NOTES FOR COMPANIES

THÀNH PHẦN THAM GIA CBI 
 Tất cả các loại hình doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 Doanh nghiệp không vi phạm pháp luật trong vòng 3 năm gần nhất hoặc đã vi phạm được khắc phục đầy 

đủ, xác minh bởi cơ quan có thẩm quyền. 

THAM GIA CBI NHƯ THẾ NÀO? 
 Truy cập địa chỉ: http://cbi.undp.org.vn/?lang=vi 

 Chọn nút Bắt đầu hoặc Đăng nhập ở phần trên của trang chủ 

 Đăng ký tài khoản miễn phí cho Doanh nghiệp theo các bước hướng dẫn 

 Đăng nhập bằng email và mật khẩu đã tạo 

 Trên trang chủ, chọn mục Chỉ số kinh doanh với khí hậu: Ý thức về khí hậu-Cấp độ 1, hoặc chọn nút Bảng 

điều khiển để bắt đầu làm Khảo sát. 

 Doanh nghiệp dành khoảng 10 phút cho mỗi cấp độ của bộ câu hỏi và nhấn nút SUBMIT (NỘP) để các 

câu trả lời được ghi nhận. 

YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU 
 Doanh nghiệp chuẩn bị phần miêu tả và/hoặc các tài liệu hỗ trợ minh hoạ cho câu trả lời trong phản hồi 

của mình với CBI theo hướng dẫn cung cấp cảu UNDP.  

 Doanh nghiệp hoàn thành phản hồi trực tuyến và cung cấp phần miêu tả và/hoặc tài liệu hỗ trợ trên 

website dự án  http://cbi.undp.org.vn bằng cách gõ vào phần trống dưới mỗi câu hỏi hoặc chọn nút “Tải 

lên Tài liệu”. 

CAM KẾT BẢO MẬT 
 UNDP bảo đảm tất cả tài liệu cung cấp bởi Doanh nghiệp đều được bảo mật và chỉ được sử dụng trong 

phạm vi Dự án. 

ĐÁNH GIÁ VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ 
 Doanh nghiệp sẽ được đánh giá theo 2 hạng mục: Vận hành thông minh với khí hậu hoặc Sản phẩm/ dịch 

vụ thông minh với khí hậu, hoặc cả 2 dựa theo lựa chọn của Doanh nghiệp với bộ câu hỏi trong phần 

Đăng ký. 

 UNDP chỉ cân nhắc và đánh giá Doanh nghiệp đăng ký đúng bộ câu hỏi tương ứng với năng lực của 

Doanh nghiệp và cung cấp đủ miêu tả và/hoặc tài liệu minh hoạ cho câu trả lời của mình. 

 Doanh nghiệp được hệ thống đánh giá tự động tại Cấp độ 1, nếu thành công, Doanh nghiệp sẽ được 

chuyển lên Cấp độ 2.  

 UNDP sẽ đánh giá phản hồi của Doanh nghiệp tại Cấp độ 2 và 3. Doanh nghiệp thành công sẽ được 

thông báo qua email sau 72 giờ nhấn nút “NỘP” phản hồi. 

 Sau mỗi Cấp độ của CBI, UNDP cung cấp 1 huy hiệu xanh để chứng nhận cho các Doanh nghiệp đã thành 

công. CBI có tất cả 3 huy hiệu xanh: 

 

 

 
 

 

HẠN CHÓT THAM GIA  
 Bắt đầu từ tháng 6, CBI sẽ kéo dài tới hết năm 2021. 

 UNDP sẽ dựa vào thời điểm phản hồi và cung cấp phần miêu tả và/hoặc tài liệu hỗ trợ của Doanh nghiệp 

được lưu lại trên hệ thống website dự án. 
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Loại hình doanh nghiệp của bạn là gì? 

Doanh nghiệp siêu nhỏ 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Doanh nghiệp tư nhân  

Doanh nghiệp nhà nước 

Công ty đa quốc gia 

Khởi nghiệp 
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MỤC CHỈ SỐ CBI 

CẤP ĐỘ HOÀN THÀNH 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 

Giảm Khí 

thải nhà 

kính  

Nhận thức về tác 

động của việc giảm 

khí thải nhà kính 

tới vận hành hoặc 

sản phẩm/dịch vụ 

của công ty 

 Có hiểu biết cơ bản 

về việc giảm phát 

thải khí thải nhà 

kính trong vận hành 

doanh nghiệp 

 Thấy được các rủi ro 

từ biến đổi khí hậu và 

cơ hội kinh doanh 

nhờ thích nghi với 

biến đổi khí hậu trong 

i) vận hành doanh 

nghiệp và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp 

(N/A) 

Thực hiện các 

hành động giảm 

phát thải 

 Thực hiện ít nhất 1 

sáng kiến giảm phát 

thải trong i) vận 

hành doanh nghiệp 

và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp 

 Thực hiện các sáng 

kiến giảm phát thải 

trong i) vận hành 

doanh nghiệp và/hoặc 

ii) sản phẩm/dịch vụ 

của doanh nghiệp (cụ 

thể nhưng không 

thường xuyên) 

 

 Thực hiện các sáng kiến 

giảm phát thải trong i) vận 

hành doanh nghiệp 

và/hoặc ii) sản phẩm/dịch 

vụ của doanh nghiệp (cụ 

thể và thường xuyên) 

 Báo cáo lượng khí thải 

giảm được (ước tính) cùng 

với các sáng kiến của 

doanh nghiệp, theo từng 

hạng mục 

 Dùng năng lượng tái tạo 

trong tổng tiêu thụ năng 

lượng của công ty/ số 

lượng sản phẩm/dịch vụ tái 

tạo được cung cấp cho 

khách hàng  

 Tham gia vào việc dãn 

nhãn/chứng nhận tiêu thụ 

năng lượng hiệu quả 

Xây dựng năng 

lực 

 Tham gia vào ít 

nhất 1 chương 

trình/chiến dịch xây 

dựng năng lực giảm 

phát thải khí thải 

nhà kính 

 Có tổ chức các buổi 

đào tạo/hội thảo nội 

bộ cho nhân viên về 

giảm phát thải khí 

thải nhà kính nhưng 

không thường xuyên 

 Tổ chức các buổi đào 

tạo/hội thảo nội bộ cho 

nhân viên về giảm phát 

thải khí thải nhà kính một 

cách hệ thống và thường 

xuyên 

Đầu tư (N/A)  Có kế hoạch hoặc nỗ 

lực thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

(FDI) để khiến quá 

trình vận hành doanh 

nghiệp trở nên thân 

thiện với khí hậu 

và/hoặc sản xuất sản 

phẩm/dịch vụ thân 

thiện với khí hậu 

 Bắt đầu hành động đầu tư 

nước ngoài trực tiếp (FDI) 

để khiến quá trình vận 

hành doanh nghiệp trở nên 

thân thiện với khí hậu 

và/hoặc sản xuất sản 

phẩm/dịch vụ thân thiện 

với khí hậu 

Nghiên cứu và 

phát triển 

(N/A)  Có kế hoạch hoặc nỗ 

lực thu hút đóng góp 

nghiên cứu và phát 

triển cho i) cơ chế giải 

quyết tác động của 

 Bắt đầu hành động nghiên 

cứu và phát triển cho i) cơ 

chế giải quyết tác động 

của biến đổi khí hậu trong 

vận hành doanh nghiệp 



biến đổi khí hậu trong 

vận hành doanh 

nghiệp và/hoặc ii) 

công nghệ thân thiện 

với khí hậu cho sản 

phẩm/dịch vụ 

và/hoặc ii) công nghệ thân 

thiện với khí hậu cho sản 

phẩm/dịch vụ 

Báo cáo tổng 

lượng khí thải nhà 

kính giảm được 

  

(N/A) (N/A)  Báo cáo chính thức về tổng 

lượng phát thải khí thải 

nhà kính mà công ty giảm 

được 

Quản lý doanh 

nghiệp về việc 

giảm phát thải 

trong vận hành 

doanh nghiệp 

(N/A)  Lên kế hoạch và đặt ra 

mục tiêu hành động 

giảm khí thải nhà kính 

trong vận hành doanh 

nghiệp 

 Phân công cá nhân/phòng 

ban phụ trách giảm khí 

thải nhà kính trong vận 

hành doanh nghiệp 

 Phân bổ ngân sách để 

giảm khí thải nhà kính 

 Tham gia đối thoại hoặc 

hợp tác nhằm giảm khí thải 

nhà kính 

 Thích ứng 

với biến đổi 

khí hậu 

Nhận thức về tác 

động của biến đổi 

khí hậu tới vận 

hành hoặc sản 

phẩm/dịch vụ của 

công ty 

 Có hiểu biết cơ bản 

về tình trạng dễ bị 

tổn thương của khí 

hậu vùng/quốc gia 

mà công ty hoạt 

động 

 Thấy được các rủi ro 

từ biến đổi khí hậu và 

cơ hội kinh doanh 

nhờ thích nghi với 

biến đổi khí hậu trong 

i) vận hành doanh 

nghiệp và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp 

(N/A) 

Thực hiện các 

hành động thích 

ứng với khí hậu 

trong vận hành 

doanh nghiệp hoặc 

sản phẩm/dịch vụ 

của công ty 

 Thực hiện ít nhất 1 

sáng kiến thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

trong i) vận hành 

doanh nghiệp 

và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp 

 Có thực hiện các sáng 

kiến thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong 

i) vận hành doanh 

nghiệp và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp nhưng 

không thường xuyên 

 Thực hiện các sáng kiến 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong i) vận hành 

doanh nghiệp và/hoặc ii) 

sản phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp thường 

xuyên 

 Giá trị (thực hoặc kỳ vọng) 

được bảo vệ nhờ các sáng 

kiến thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Xây dựng năng 

lực 

 Tham gia vào ít 

nhất 1 chương 

trình/chiến dịch xây 

dựng năng lực liên 

quan tới thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

 Có tổ chức các buổi 

đào tạo/hội thảo nội 

bộ cho nhân viên về 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu nhưng không 

thường xuyên 

 Tổ chức các buổi đào 

tạo/hội thảo nội bộ cho 

nhân viên về thích ứng với 

biến đổi khí hậu một cách 

hệ thống và thường xuyên 

Đầu tư (N/A)  Có kế hoạch hoặc nỗ 

lực thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

(FDI) cho i) hoạt động 

vận hành doanh 

nghiệp nhằm thích 

ứng với tác động của 

biến đổi khí hậu 

 Hành động thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (FDI) 

cho i) các hoạt động trong 

vận hành doanh nghiệp 

nhằm thích ứng với tác 

động của biến đổi khí hậu 

và/hoặc ii) thay đổi sản 

phẩm/dịch vụ 



và/hoặc ii) thay đổi 

sản phẩm/dịch vụ 

Nghiên cứu và 

phát triển 

(N/A)  Có kế hoạch hoặc nỗ 

lực thu hút đóng góp 

nghiên cứu phát triển 

cho i) cơ chế thích 

ứng biến đổi khí hậu 

trong vận hành doanh 

nghiệp và/hoặc ii) 

công nghệ thân thiện 

với khí hậu cho sản 

phẩm/dịch vụ 

 Hành động nỗ lực thu hút 

đóng góp nghiên cứu và 

phát triển cho i) sáng tạo 

cơ chế thích ứng biến đổi 

khí hậu trong vận hành 

doanh nghiệp và/hoặc ii) 

công nghệ thân thiện với 

khí hậu cho sản phẩm/dịch 

vụ 

Báo cáo tổng 

lượng khí thải nhà 

kính giảm được 

  

(N/A) (N/A)  Báo cáo/tiết lộ thông tin về 

các hành động thích ứng 

với biến đổi khí hậu của 

công ty 

Quản lý doanh 

nghiệp về việc 

giảm phát thải 

trong vận hành 

doanh nghiệp 

(N/A)  Lên kế hoạch và đặt 

mục tiêu thích ứng với 

biến đổi khí hậu trong 

vận hành kinh doanh 

 Phân công cá nhân/phòng 

ban phụ trách giảm khí 

thải nhà kính trong vận 

hành doanh nghiệp 

 Phân bổ ngân sách để 

giảm khí thải nhà kính 

 Tham gia đối thoại hoặc 

hợp tác nhằm giảm khí thải 

nhà kính 

  Các mục này áp dụng cụ thể cho cả i) vận hành và ii) sản phẩm/ dịch vụ. 



QUESTIONNAIRE SETS & INDICATORS 

BỘ CÂU HỎI 
The CBI chia thành 2 bộ câu hỏi (xem bảng dưới đây), mỗi bộ câu hỏi được chia thành 3 cấp độ: 

 Cấp độ 1: Doanh nghiệp ý thức về khí hậu 

 Cấp độ 2: Doanh nghiệp hành động về khí hậu 

 Cấp độ 3: Doanh nghiệp tiên phong về khí hậu 

 

 BỘ CÂU HỎI 1 BỘ CÂU HỎI 2 

Quy mô Doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên Doanh nghiệp nhỏ và vừa trở lên 

Lĩnh vực muốn 

đánh giá 
 Vận hành 

 Vận hành 

 Sản phẩm và dịch vụ 

Số câu hỏi 

Cấp độ 1 8 Cấp độ 1 10 

Cấp độ 2 12 Cấp độ 2 20 

Cấp độ 3 23 Cấp độ 3 31 

 

Câu hỏi chi tiết và các chỉ số tương ứng được trình bày từ trang 8-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CÁC CHỈ SỐ CBI 

 BỘ CÂU HỎI 1 BỘ CÂU HỎI 2 

01 
Nhận thức về tác động của việc giảm khí thải nhà kính tới vận hành hoặc sản phẩm/dịch 

vụ của công ty 

1.1 

Có hiểu biết cơ bản về việc giảm phát thải khí thải nhà kính trong vận hành doanh nghiệp 

Cấp độ 1: Q1, Q3 Cấp độ 1: Q1, Q3 

1.2 

Thấy được các rủi ro từ biến đổi khí hậu và cơ hội kinh doanh nhờ thích nghi với biến đổi khí hậu trong 

i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp 

Cấp độ 2: Q1 Cấp độ 2: Q1, Q3 

02 
Nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu tới vận hành hoặc sản phẩm/dịch vụ của công 

ty 

2.1 

Có hiểu biết cơ bản về tình trạng dễ bị tổn thương của khí hậu vùng/quốc gia mà công ty hoạt động 

Cấp độ 1: Q2, Q4 Cấp độ 1: Q2, Q4 

2.2 

Thấy được các rủi ro từ biến đổi khí hậu và cơ hội kinh doanh nhờ thích nghi với biến đổi khí hậu trong 

i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp 

Cấp độ 2: Q2 Cấp độ 2: Q2, Q4 

03 Thực hiện các hành động giảm phát thải 

3.1 

Cấp độ 1: Q3 Cấp độ 1: Q5, Q7 

3.2 

Thực hiện các sáng kiến giảm phát thải trong i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) sản phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp (cụ thể nhưng không thường xuyên) 

Cấp độ 2: Q3 Cấp độ 2: Q5, Q7 

3.3 

Thực hiện các sáng kiến giảm phát thải trong i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) sản phẩm/dịch vụ của 

doanh nghiệp (cụ thể nhưng không thường xuyên) 

Cấp độ 3: Q1 Cấp độ 3: Q1, Q4 

3.4 
Cấp độ 3: Q2, Q3 Cấp độ 3: Q2, Q3 

3.5 

Cấp độ 3: Q4 Cấp độ 3: Q5, Q6 

3.6 

Tham gia vào việc dãn nhãn/chứng nhận tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

Cấp độ 3: Q5 Cấp độ 3: Q7, Q8 



 BỘ CÂU HỎI 1 BỘ CÂU HỎI 2 

04 
Thực hiện các hành động thích ứng với khí hậu trong vận hành doanh nghiệp hoặc sản 

phẩm/dịch vụ của công ty 

4.1 

Thực hiện ít nhất 1 sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu trong i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) 

sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp 

Cấp độ 1: Q6 Cấp độ 1: Q6, Q8 

4.2 

Có thực hiện các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu trong i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp nhưng không thường xuyên 

Cấp độ 2: Q4 Cấp độ 2: Q6, Q8 

4.3 

Thực hiện các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu trong i) vận hành doanh nghiệp và/hoặc ii) sản 

phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thường xuyên 

Cấp độ 3: Q6 Cấp độ 3: Q9 

4.4 

Giá trị (thực hoặc kỳ vọng) được bảo vệ nhờ các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu 

Cấp độ 3: Q7 Cấp độ 3: Q11 

4.5 

Thực hiện các sáng kiến thích ứng với biến đổi khí hậu trong vận hành doanh nghiệp và/hoặc sản 

phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp thường xuyên 

Cấp độ 3: Q8, Q9 Cấp độ 3: Q10, Q12, Q13 

05 Thực hiện các hành động giảm phát thải (xây dựng năng lực) 

5.1 

Tham gia vào ít nhất 1 chương trình/chiến dịch xây dựng năng lực liên quan tới giảm phát thải khí thải 

nhà kính 

Cấp độ 1: Q7 Cấp độ 1: Q9 

5.2 

Cấp độ 2: Q5 Cấp độ 2: Q9 

5.3 

Cấp độ 3: Q10 Cấp độ 3: Q14 

06 
Thực hiện các hành động thích ứng với khí hậu trong vận hành doanh nghiệp hoặc sản 

phẩm/dịch vụ của công ty (xây dựng năng lực) 

6.1 
Cấp độ 1: Q8 Cấp độ 1: Q10 

6.2 

Cấp độ 2: Q6 Cấp độ 2: Q10 



 BỘ CÂU HỎI 1 BỘ CÂU HỎI 2 

6.3 

Cấp độ 3: Q11 Cấp độ 3: Q15 

07 Thực hiện các hành động giảm phát thải (Đầu tư) 

7.1 

Cấp độ 2: Q7 Cấp độ 2: Q11, Q13 

7.2 

Cấp độ 3: Q12 Cấp độ 3: Q16, Q18 

08 
Thực hiện các hành động thích ứng với khí hậu trong vận hành doanh nghiệp hoặc sản 

phẩm/dịch vụ của công ty (Đầu tư) 

8.1 

Cấp độ 2: Q8 Cấp độ 2: Q12, Q14 

8.2 

Cấp độ 3: Q13 Cấp độ 3: Q17, Q19 

09 Thực hiện các hành động giảm phát thải (Nghiên cứu và phát triển) 

9.1 

Cấp độ 2: Q9 Cấp độ 2: Q15, Q17 

9.2 

Cấp độ 3: Q14 Cấp độ 3: Q20, Q22 

10 Thực hiện các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu (Nghiên cứu và phát triển) 

10.1 

Cấp độ 2: Q10 Cấp độ 2: Q16, Q18 

10.2 

Cấp độ 3: Q15 Cấp độ 3: Q21, Q23 



 BỘ CÂU HỎI 1 BỘ CÂU HỎI 2 

11 Báo cáo tổng lượng khí thải nhà kính giảm được 

11.1 
Cấp độ 3: Q16 Cấp độ 3: Q24 

12 
Báo cáo các hoạt động thích ứng với khí hậu đã được công ty thực hiện trong vận hành 

doanh nghiệp  

12.1 
Cấp độ 3: Q17 Cấp độ 3: Q25 

13 Quản lý doanh nghiệp về việc giảm phát thải trong vận hành doanh nghiệp 

13.1 
Cấp độ 2: Q11 Cấp độ 2: Q19 

13.2 
Cấp độ 3: Q18 Cấp độ 3: Q26 

13.3 
Cấp độ 3: Q20 Cấp độ 3: Q28 

13.4 
Cấp độ 3: Q22 Cấp độ 3: Q30 

14 Quản lý doanh nghiệp nhằm thích ứng với khí hậu  

14.1 
Cấp độ 2: Q12 Cấp độ 1: Q20 

14.2 
Cấp độ 3: Q19 Cấp độ 3: Q27 

14.3 
Cấp độ 3: Q21 Cấp độ 3: Q29 

14.4 
Cấp độ 3: Q23 Cấp độ 3: Q31 

 

 

 

 

 
DETAILED QUESTION LIST 



DANH SÁCH CÂU HỎI CHI TIẾT 

CẤP ĐỘ 1: Ý THỨC VỀ KHÍ HẬU 

Bộ 

câu 

hỏi 

1 

Bộ 

câu 

hỏi 

2 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

1 1 

Anh/chị có nghĩ rằng công ty 

mình biết khái niệm giảm 

phát thải khí thải nhà kính 

và cần có những hành động 

giải quyết biến đổi khí hậu 

trong tương lai không? 

A. Có, hầu hết các nhân viên của công ty tôi đều biết 

B. Có, nhưng chỉ những nhân viên chịu trách nhiệm liên quan mới biết 

C. Không, hầu hết các nhân viên không biết 

2 2 

Anh/chị có nghĩ rằng công ty 

mình biết khái niệm thích 

ứng với biến đổi khí hậu và 

cần có những hành động giải 

quyết biến đổi khí hậu trong 

tương lai không? 

A. Có, hầu hết các nhân viên của công ty tôi đều biết 

B. Có, nhưng chỉ những nhân viên chịu trách nhiệm liên quan mới biết 

C. Không, hầu hết các nhân viên không biết 

3 3 

Anh/chị có nghĩ rằng các 

nhân viên trong công ty mình 

biết về khí thải nhà kính và 

các biện pháp giảm thiểu 

khí thải nhà kính không? 

A. Có, hầu hết các nhân viên của công ty tôi đều biết 

B. Có, nhưng chỉ những nhân viên chịu trách nhiệm liên quan mới biết 

C. Không, hầu hết các nhân viên không biết 

4 4 

Anh/chị có nghĩ rằng các 

nhân viên trong công ty mình 

biết về tác động của biến đổi 

khí hậu và các biện pháp 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu không? 

A. Có, hầu hết các nhân viên của công ty tôi đều biết 

B. Có, nhưng chỉ những nhân viên chịu trách nhiệm liên quan mới biết 

C. Không, hầu hết các nhân viên không biết 

5 5 

Anh/chị có từng thực hiện 

hành động nào nhằm tiết 

kiệm năng lượng hoặc giảm 

khí thải độc hại (khí thải 

nhà kính) trong vận hành 

doanh nghiệp không? 

 

A. Có, tôi thực hiện hành động tiết kiệm năng lượng hoặc giảm khí thải 

độc hại trong vận hành doanh nghiệp 

B. Có, tôi lên kế hoạch tiết kiệm năng lượng hoặc giảm khsi thải độc hại 

trong vận hành doanh nghiệp 

C. Không, tôi không thực hiện tiết kiệm năng lượng hoặc giảm khí thải 

độc hại trong vận hành doanh nghiệp 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A.     Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B.     Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C.     Khác: _______________ 

6 6 

Anh/chị có lên kế hoạch hoặc 

thực hiện ít nhất 1 hành 

động để thích ứng hoặc 

giải quyết các tác động của 

biến đổi khí hậu không? 

A. Có, tôi có thực hiện ít nhất 1 hành động thích ứng với biến đổi khí 

hậu (Có thể chọn nhiều hơn 1): 

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 



Bộ 

câu 

hỏi 

1 

Bộ 

câu 

hỏi 

2 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

B. Có, tôi lên kế hoạch cho ít nhất 1 hành động thích ứng với biến đổi 

khí hậu (Có thể chọn nhiều hơn 1) 

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

C. Không, tôi chưa từng thực hiện hay lên kế hoạch cho bất cứ hành 

động thích ứng biến đổi khí hậu nào 

- 7 

Công ty anh/chị có từng cân 

nhắc sản xuất ít nhất 1 sản 

phầm/dịch vụ thân thiện 

với khí hậu để giảm khí thải 

nhà kính không?  

A. Có, công ty tôi có cân nhắc sản xuất ít nhất 1 sản phầm/dịch vụ thân 

thiện với khí hậu để giảm khí thải nhà kính. 

B. Không, công ty tôi chưa từng cân nhắc sản xuất ít nhất 1 sản 

phầm/dịch vụ thân thiện với khí hậu để giảm khí thải nhà kính 

- 8 

Công ty anh/chị có từng cân 

nhắc sản xuất ít nhất 1 sản 

phầm/dịch vụ thân thiện 

với khí hậu để thích ứng với 

biến đổi khí hậu? 

A. Có, công ty tôi có cân nhắc sản xuất ít nhất 1 sản phầm/dịch vụ thân 

thiện với khí hậu để thích ứng với biển đổi khí hậu  

B. Không, công ty tôi chưa từng cân nhắc sản xuất ít nhất 1 sản 

phầm/dịch vụ thân thiện với khí hậu để thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

7 9 

Có bất cứ nhân viên nào 

trong công ty anh/chị được 

đào tạo về cách tiết kiệm 

năng lượng hoặc giảm khí 

thải độc hại không? (Bao 

gồm các buổi hội thảo/sự 

kiện bên ngoài, v.v) 

A. Có, ít nhất một trong các nhân viên của công ty tôi được đào tạo 

B. Có, nhiều nhân viên của công ty tôi được đào tạo 

C. Không, không nhân viên nào của công ty tôi được đào tạo 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A.   Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B.   Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 



Bộ 

câu 

hỏi 

1 

Bộ 

câu 

hỏi 

2 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

C.   Khác: _______________ 

8 10 

Công nhân của công ty 

anh/chị có được đại diện 

công ty tham gia đào tạo về 

cách hành động thích ứng 

với biến đổi khí hậu không? 

(bao gồm hội thảo/sự kiện 

ngoài công ty, v.v) 

A. Có, ít nhất một trong các nhân viên của công ty tôi được đào tạo 

B. Có, nhiều nhân viên của công ty tôi được đào tạo 

C. Không, không nhân viên nào của công ty tôi được đào tạo 

D. Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

CẤP ĐỘ 2: HÀNH ĐỘNG VỀ KHÍ HẬU 
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1 1 

Anh/chị có thể thấy được 

được các rủi ro do khí thải 

nhà kính và/hoặc cơ hội 

nhờ giảm khí thải nhà kính 

trong vận hành doanh nghiệp 

không? 

A. Có, tôi có thể thấy được được phần lớn các rủi ro và/hoặc cơ hội 

B. Có, tôi có thể thấy được được một số các rủi ro và/hoặc cơ hội 

C. Không, tôi không thấy được bất cứ rủi ro hay cơ hội nào 

Nếu có, vui lòng mô tả cơ hội 

hoặc rủi ro mà anh/chị thấy 

được 

Mô tả: 

1) Cơ hội: _______________ 

2) Rủi ro: ________________ 

2 2 

Anh/chị có thể thấy được 

được các rủi ro do biến đổi 

khí hậu và/hoặc cơ hội nhờ 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong vận hành doanh 

nghiệp không? 

A. Có, tôi có thể thấy được được phần lớn các rủi ro và/hoặc cơ hội 

B. Có, tôi có thể thấy được được một số các rủi ro và/hoặc cơ hội 

C. Không, tôi không thấy được bất cứ rủi ro hay cơ hội nào 
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Nếu có, vui lòng mô tả cơ hội 

hoặc rủi ro mà anh/chị thấy 

được 

Mô tả: 

1) Cơ hội: _______________ 

2) Rủi ro: ________________ 

- 3 

Anh/chị có thể thấy được 

được các rủi ro do khí thải 

nhà kính và/hoặc cơ hội 

nhờ giảm khí thải nhà kính 

trong sản xuất sản phẩm/ 

dịch vụ không? 

A. Có, tôi có thể thấy được được phần lớn các rủi ro và/hoặc cơ hội 

B. Có, tôi có thể thấy được được một số các rủi ro và/hoặc cơ hội 

C. Không, tôi không thấy được bất cứ rủi ro hay cơ hội nào 

Nếu có, vui lòng mô tả cơ hội 

hoặc rủi ro mà anh/chị thấy 

được 

Mô tả: 

3) Cơ hội: _______________ 

1) Rủi ro: ________________ 

- 4 

Anh/chị có thể thấy được 

được các rủi ro do biến đổi 

khí hậu và/hoặc cơ hội nhờ 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu trong sản xuất sản 

phẩm/ dịch vụ không? 

D. Có, tôi có thể thấy được được phần lớn các rủi ro và/hoặc cơ hội 

E. Có, tôi có thể thấy được được một số các rủi ro và/hoặc cơ hội 

F. Không, tôi không thấy được bất cứ rủi ro hay cơ hội nào 

Nếu có, vui lòng mô tả cơ hội 

hoặc rủi ro mà anh/chị thấy 

được 

Mô tả: 

3) Cơ hội: _______________ 

1) Rủi ro: ________________ 

3 5 

Anh/chị có thực hiện hành 

động giảm khí thải nhà 

kính trong vận hành doanh 

nghiệp, dù không thường 

xuyên không? 

A. Có, tôi thực hiện hành động giảm khí thải nhà kính 

B. Có, tôi lên kế hoạch giảm khí thải nhà kính 

C. Không, tôi chưa từng hành động giảm khí thải nhà kính. 

Nếu có, cụ thể hành động đó 

là gì? 

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác: _______________ 

Vui lòng mô tả ngắn gọn 

và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho các hành động đó 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

4 6 

Anh/chị có lên kế hoạch hoặc 

thực hiện các hành động để 

thích ứng hoặc giải quyết 

các tác động của biến đổi 

khí hậu, dù không thường 

xuyên không? 

A. Có, tôi lên kế hoạch và/hoặc thực hiện các hành động thích ứng với 

biến đổi khí hậu (Có thể chọn nhiều hơn 1): 

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 
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5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp                                                                                                                 

B. Không, tôi chưa lên kế hoạch và/hoặc thực hiện các hành động thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 7 

Công ty anh/chị có từng sản 

xuất bất cứ sản phẩm hoặc 

dịch vụ nào nhằm giảm khí 

thải nhà kính, kể cả không 

thường xuyên không? 

 

A. Có, công ty tôi có sản xuất ít nhất 1 sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm 

giảm khí thải nhà kính 

B. Không, công ty tôi chưa từng sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm 

giảm khí thải nhà kính 

- 8 

Công ty anh/chị có sản xuất 

các sản phẩm/dịch vụ thân 

thiện với khí hậu nhằm 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu, dù không thường xuyên 

không? 

A. Có, công ty tôi có thường xuyên sản xuất  sản phm hoặc dịch vụ 

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu 

B. Không, công ty tôi không thường sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ 

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu 

5 9 

Công ty anh/chị có từng tổ 

chức ít nhất 1 lần đào tạo 

cho nhân viên về giảm khí 

thải nhà kính, dù không 

thường xuyên không? (Bao 

gồm các buổi hội thảo/sự 

kiện nội bộ, phát tài liệu liên 

quan, v.v) 

A. Có, công ty tôi đã đào tạo cho nhân viên. 

B. Không, công ty tôi chưa đào tạo cho nhân viên. 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác: _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

6 10 

Công ty anh/chị có đào tạo 

cho nhân viên về cách hành 

động ứng phó biến đổi khí 

hậu không? (bao gồm hội 

thảo/sự kiện nội bộ v.v) 

 

A. Có, công ty tôi đã đào tạo cho nhân viên. 

B. Không, công ty tôi chưa đào tạo cho nhân viên. 

Chọn lĩnh vực liên quan (có thể chọn nhiều hơn 1): 

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 
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3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp                                                                                                                 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

7 11 

Công ty anh/chị có từng lên 

kế hoạch hoặc nỗ lực thu hút 

đầu tư nước ngoài để giảm 

khí thải nhà kính không? 

 

A. Có, công ty tôi đã lên kế hoạch và/hoặc nỗ lực thu hút vốn nước 

ngoài 

B. Không, công ty tôi chưa từng lên kế hoạch và/hoặc nỗ lực thu hút 

vốn nước ngoài  

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác: _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

8 12 

Công ty anh/chị có lên kế 

hoạch hoặc thử thu hút đầu 

tư nước ngoài để giảm tác 

động của biến đổi khí hậu 

không? 

A. Có, công ty tôi đã lên kế hoạch và/hoặc nỗ lực thu hút vốn nước 

ngoài 

B. Không, công ty tôi chưa từng lên kế hoạch và/hoặc nỗ lực thu hút 

vốn nước ngoài  

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

10) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

11) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

12) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

13) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

14) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

15) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

16) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 
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17) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

18) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 13 

Công ty anh/chị có từng lên 

kế hoạch hoặc nỗ lực thu hút 

đầu tư nước ngoài bằng việc 

sản xuất các sản phẩm/dịch 

vụ thân thiện khí hậu để 

giảm khí thải nhà kính 

không? 

 

A. Có, công ty tôi đã lên kế hoạch và/hoặc nỗ lực thu hút vốn nước 

ngoài 

B. Không, công ty tôi chưa từng lên kế hoạch và/hoặc nỗ lực thu hút 

vốn nước ngoài  

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 14 

Công ty anh/chị có lên kế 

hoạch hoặc thu hút đầu tư 

nước ngoài cho các sản phẩm 

và dịch vụ nhằm i) giảm tác 

động của biến đổi khí hậu 

và/hoặc ii) giúp các sản 

phẩm/dịch vụ này dễ thích 

ứng hơn với biến đổi khí 

hậu không? 

 

A. Có, công ty tôi có lên kế hoặc và/hoặc thử thu hút đầu tư nước ngoài 

cho các sản phẩm/dịch vụ 

B. Không, công ty tôi chưa từng lên kế hoạch hoặc thử thu hút đầu tư 

nước ngoài cho các sản phẩm/dịch vụ 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 
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9 15 

Công ty anh/chị có từng lên 

kế hoạch hoặc nỗ lực đóng 

góp nghiên cứu và phát triển 

công nghệ thân thiện với khí 

hậu để giảm khí thải nhà 

kính không? 

A. Có, công ty tôi có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp nghiên cứu và 

phát triển 

B. B. Không, công ty tôi không có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp 

nghiên cứu và phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác: _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

10 16 

Công ty anh/chị có lên kế 

hoạch hoặc thử đóng góp 

nghiên cứu và phát triển 

công nghệ khí hậu thông 

minh để thích ứng với biến 

đổi khí hậu không? 

A. Có, công ty tôi có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp nghiên cứu và 

phát triển 

B. Không, công ty tôi không có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp 

nghiên cứu và phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 17 

Công ty anh/chị có từng lên 

kế hoạch hoặc nỗ lực đóng 

góp nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm/dịch vụ thân 

thiện với khí hậu để giảm 

khí thải nhà kính không? 

A. Có, công ty tôi có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp nghiên cứu và 

phát triển 

B. Không, công ty tôi không có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp 

nghiên cứu và phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác:  _______________ 



Bộ 

câu 

hỏi

1 

Bộ 

câu 

hỏi 
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Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 18 

Công ty anh/chị có lên kế 

hoạch hoặc thử đóng góp 

nghiên cứu và phát triển sản 

phẩm khí hậu thông minh 

hoặc có tính thích ứng cao 

để thích ứng với biến đổi 

khí hậu không? 

A. Có, công ty tôi có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp nghiên cứu và 

phát triển 

B. Không, công ty tôi không có kế hoạch và/hoặc nỗ lực đóng góp 

nghiên cứu và phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

11 19 

Công ty anh/chị có đưa kế 

hoạch/chiến lược giảm khí 

thải nhà kính vào tài liệu 

kinh doanh của công ty 

không? 

A. Có, công ty tôi có kế hoạch/chiến lược 

B. Không, công ty tôi không có kế hoạch/chiến lược 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

12 20 

Công ty anh/chị có đưa kế 

hoạch/chiến lược giải quyết 

các tác động của biến đổi 

khí hậu vào tài liệu kinh 

doanh của công ty không? 

A. Có, công ty tôi có kế hoạch/chiến lược 

B. Không, công ty tôi không có kế hoạch/chiến lược 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 



CẤP ĐỘ 3: TIÊN PHONG VỚI KHÍ HẬU 

Bộ 

câu 

hỏi

1 

Bộ 

câu 

hỏi 

2 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

1 1 

Anh/chị có thực hiện hành 

động giảm khí thải nhà kính 

trong văn phòng/nhà máy 

thường xuyên không? 

A. Có, tôi đã và đang thường xuyên thực hiện hành động giảm khí thải 

nhà kính 

B. Không, tôi không thường xuyên thực hiện hành động giảm khí thải nhà 

kính 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1)  Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

2 2 

Lượng điện tiêu thụ (chính 

xác hoặc ước tính) đã được 

giảm nhờ các biện pháp giảm 

khí thải nhà kính là bao 

nhiêu? 

Đường cơ sở (MW, Ngày) _____________/ Cuối (MW, Ngày) ______________ 

 Tổng ______________ MW (giảm được) / ____________năm or tháng 

Vui lòng cung cấp bằng 

chứng 
Tài liệu hỗ trợ: _______________________ 

3 3 

Lượng nhiệt tiêu thụ (chính 

xác hoặc ước tính) đã được 

giảm nhờ các biện pháp giảm 

khí thải nhà kính là bao 

nhiêu? 

Đường cơ sở (GJ, Ngày) _____________/ Cuối (GJ, Ngày) ______________ 

 Tổng ______________ MW (giảm được) / ____________năm or tháng 

Vui lòng cung cấp bằng 

chứng 
Tài liệu hỗ trợ: _______________________ 

- 4 

Công ty anh/chị có thưởng 

xuyên sản xuất các sản 

phẩm/dịch vụ thân thiện 

với khí hậu nhằm giảm khí 

thải nhà kính không? 

A. Có, công ty tôi có thường xuyên sản xuất  sản phm hoặc dịch vụ 

nhằm giảm khí thải nhà kính 

B. Không, công ty tôi không thường sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ 

nhằm giảm khí thải nhà kính 

4 5 

Công ty anh/chị có thực hiện 

hành động nào nhằm tăng 

cường sử dụng năng lượng 

tái tạo như mặt trời, gió, thuỷ 

điện nhỏ trong vận hành 

doanh nghiệp không? 

 

A. Có, công ty tôi đang sử dụng năng lượng tái tạo trong vận hành kinh 

doanh 

B. Có, công ty tôi có kế hoạch sử dụng năng lượng tái tạo trong vận 

hành kinh doanh 

C. Không, công ty tôi không sử dụng hay lên kế hoạch sử dụng năng 

lượng tái tạo trong vận hành kinh doanh 

Nếu có, vui lòng chọn dạng 

năng lượng. 

A. Năng lượng mặt trời 

B. Năng lượng gió 

C. Thuỷ điện nhỏ 

D. Năng lượng tái tạo từ rác thải 

E. Địa nhiệt 

F. Năng lượng thuỷ triều 

G. Khí tự nhiên 
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H. Khác: ____________ 

Vui lòng mô tả ngắn gọn 

và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 6 

Công ty anh/chị có thực hiện 

hành động nào nhằm tăng 

cường sản xuất sản 

phẩm/dịch vụ năng lượng 

tái tạo như mặt trời, gió, thuỷ 

điện nhỏ không? 

A. Có, công ty tôi đang tăng cường sản xuất sản phẩm/dịch vụ năng 

lượng tái tạo 

B. Có, công ty tôi có kế hoạch tăng cường sản xuất sản phẩm/dịch vụ 

năng lượng tái tạo 

C. Không, công ty tôi không có ý định tăng cường sản xuất sản 

phẩm/dịch vụ năng lượng tái tạo 

Nếu có, hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ cụ thể công ty 

anh/chị đang nhắm đến là gì? 

A. Năng lượng mặt trời 

B. Năng lượng gió 

C. Thuỷ điện nhỏ 

D. Năng lượng tái tạo từ rác thải 

E. Địa nhiệt 

F. Năng lượng thuỷ triều 

G. Khí tự nhiên 

H. Khác: ____________ 

5 7 

Công ty anh/chị có tham gia 

hoặc có kế hoạch tham gia 

chứng nhận hoặc dán nhãn 

tiêu thụ năng lượng hiệu 

quả không? 

A. Có, công ty tôi đang tham gia chứng nhận hoặc dán nhãn tiêu thụ 

năng lượng hiệu quả 

B. Có, công ty tôi đang lên kế hoạch tham gia chứng nhận hoặc dán 

nhãn tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Không, công ty tôi không tham gia và cũng không có kế hoạch tham 

gia chứng nhận hoặc dán nhãn tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó 

1) Mô tả (tên chứng nhận / Ngày cấp /…): ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: _______________________ 

- 8 

Công ty anh/chị có tham gia 

hoặc có kế hoạch tham gia 

chứng nhận hoặc dán nhãn 

tiêu thụ năng lượng hiệu 

quả cho các sản phẩm/dịch 

vụ của mình không? 

A. Có, công ty tôi đang tham gia chứng nhận hoặc dán nhãn tiêu thụ 

năng lượng hiệu quả cho sản phẩm/dịch vụ cho sản phẩm/dịch vụ 

B. Có, công ty tôi đang lên kế hoạch tham gia chứng nhận hoặc dán 

nhãn tiêu thụ năng lượng hiệu quả chó sản phẩm/dịch vụ 

C. Không, công ty tôi không tham gia và cũng không có kế hoạch tham 

gia chứng nhận hoặc dán nhãn tiêu thụ năng lượng hiệu quả cho sản 

phẩm/dịch vụ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó 

3) Mô tả (tên chứng nhận / Ngày cấp /…): ____________________ 

4) Tài liệu hỗ trợ: _______________________ 

6 9 

Anh/chị có thường xuyên 

thực hiện các hành động 

nhằm thích ứng với biến đổi 

khí hậu không? 

A. Có, tôi thường xuyên thực hiện các hành động thích ứng với biến đổi 

khí hậu (Có thể chọn nhiều hơn 1) 
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 1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

B. Không, tôi không thường xuyên thực hiện các hành động thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 10 

Công ty anh/chị có thưởng 

xuyên sản xuất các sản 

phẩm/dịch vụ thân thiện 

với khí hậu nhằm thích ứng 

với biến đổi khí hậu không? 

A. Có, công ty tôi có thường xuyên sản xuất  sản phẩm hoặc dịch vụ 

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu 

B. Không, công ty tôi không thường sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ 

nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu 

7 11 

Giá trị/tài sản (chính xác hoặc 

ước tính) được bảo vệ hàng 

năm nhờ các biện pháp thích 

ứng với biến đổi khí hậu là 

bao nhiêu? 

 

A. Ít hơn 250 triệu VND 

B. Từ 250 triệu đến 1 tỷ VND 

C. Nhiều hơn 1 tỷ VND  

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 
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9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

8 12 

Công ty anh/chị có phải là 

nhà cung ứng sản 

phẩm/dịch vụ không? 

A.  Có 

B.  Không 

Nếu có, công ty anh/chị có 

cân nhắc việc thay đổi hành 

động để giải quyết i) những 

thay đổi trong luật thương 

mại về biến đổi khí hậu hoặc 

ii) những thay đổi trong quan 

điểm của khách hàng đối với 

các sản phẩm không thân 

thiện với hệ sinh thái? 

A. Có, công ty tôi có cân nhắc những thay đổi  

B. Không, công ty tôi không cân nhắc thay đổi 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

9 13 

Công ty anh/chị có phải là 

bên mua các sản phẩm/dịch 

vụ không? 

A. Có 

B. Không 

Nếu có, công ty có ưu tiên 

các sản phẩm/dịch vụ xanh 

hơn khi đưa ra quyết định 

mua không? 

A. Có, công ty tôi ưu tiên các sản phẩm/dịch vụ xanh 

B. Không, công ty tôi không có sự ưu tiên nào 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

10 14 

Công ty anh/chị có thường 

xuyên đào tạo nhân viên về 

các hành động giảm khí thải 

nhà kính không? 

A. Có, công ty tôi thường xuyên đào tạo cho nhân viên về các hành 

động giảm khí thải nhà kính 

B. Không, công ty tôi không thường xuyên đào tạo cho nhân viên về 

các hành động giảm khí thải nhà kính  

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác:  _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 
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11 15 

Công ty anh/chị có thường 

xuyên đào tạo cho nhân viên 

về cách hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu không? 

(bao gồm hội thảo/sự kiện 

nội bộ, v.v) 

 

A. Có, công ty tôi thường xuyên đào tạo cho nhân viên. 

B. Không, công ty tôi không thường xuyên đào tạo cho nhân viên. 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

12 16 

Công ty anh/chị có từng 

thành công kêu gọi vốn đầu 

tư nước ngoài trực tiếp (FDI) 

để giảm khí thải nhà kính 

không? 

 

A. Có, công ty tôi từng thành công gọi vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp 

(FDI) để giảm khí thải nhà kính 

B. Không, công ty tôi chưa từng thành công gọi vốn đầu tư nước ngoài 

trực tiếp (FDI) để giảm khí thải nhà kínhVà chọn lĩnh vực liên quan 

(Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 
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Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

13 17 

Công ty anh/chị có từng 

thành công gọi vốn đầu tư 

nước ngoài trực tiếp (FDI) để 

giảm tác động của biến đổi 

khí hậu không? 

 

A. Có, công ty tôi từng thành công thu hút đầu tư nước ngoài nhằm 

giảm tác động của biến đổi khí hậu 

B. Không, công ty tôi chưa từng thành công thu hút đầu tư nước ngoài 

nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậuVà chọn lĩnh vực liên quan 

(Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác:  _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 
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Công ty anh/chị có từng 

thành công kêu gọi vốn đầu 

tư nước ngoài trực tiếp (FDI) 

cho các sản phẩm/dịch vụ 

để giảm khí thải nhà kính 

không? 

 

A. Có, công ty tôi từng thành công gọi vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp 

(FDI) cho các sản phẩm/dịch vụ để giảm khí thải nhà kính 

B. Không, công ty tôi chưa từng thành công gọi vốn đầu tư nước ngoài 

trực tiếp (FDI) cho các sản phẩm/dịch vụ để giảm khí thải nhà kính 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác:  _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 
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Công ty anh/chị có từng 

thành công gọi vốn đầu tư 

nước ngoài trực tiếp (FDI) cho 

các sản phẩm và dịch vụ để 

giảm tác động của biến đổi 

khí hậu và/hoặc giúp các 

sản phẩm/dịch vụ này dễ 

thích ứng hơn với biến đổi 

khí hậu không? 

 

A. Có, công ty tôi từng thành công thu hút đầu tư nước ngoài cho các 

sản phẩm/dịch vụ 

B. Không, công ty tôi chưa từng thành công thu hút đầu tư nước ngoài 

cho các sản phẩm/dịch vụ  

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 
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8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

14 20 

Công ty anh/chị có khuyến 

khích công nghệ thân thiện 

với khí hậu bằng cách đầu 

tư vào nghiên cứu và phát 

triển để giảm khí thải nhà 

kính không? 

 

A. Có, công ty tôi khuyến khích công nghệ thân thiện khí hậu bằng 

cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

B. Không, công ty tôi không khuyến khích công nghệ thân thiện khí hậu 

bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

15 21 

Công ty anh/chị có khuyến 

khích công nghệ khí hậu 

thông minh bằng việc đầu 

tư vào nghiên cứu phát 

triển để thích ứng với biến 

đổi khí hậu không? 

A. Có, công ty tôi khuyến khích công nghệ khí hậu thông minh bằng 

việc đầu tư vào nghiên cứu phát triển 

B. Không, công ty tôi không khuyến khích công nghệ khí hậu thông 

minh bằng việc đầu tư vào nghiên cứu phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 
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6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 22 

Công ty anh/chị có khuyến 

khích sản phẩm/dịch vụ 

thân thiện với khí hậu bằng 

cách đầu tư vào nghiên cứu 

và phát triển không? 

 

A. Có, công ty tôi khuyến khích sản phẩm/dịch vụ thân thiện khí hậu 

bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

B. Không, công ty tôi không khuyến khích sản phẩm/dịch vụ thân thiện 

khí hậu bằng cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

A. Chuyển đổi nguồn năng lượng (mặt trời, gió, v.v) 

B. Khuyến khích tiêu thụ năng lượng hiệu quả 

C. Khác:  _______________ 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

- 23 

Công ty anh/chị có khuyến 

khích i) sản phẩm thân thiện 

với khí hậu và/hoặc ii) sản 

phẩm thích ứng cao với khí 

hậu bằng việc đầu tư vào 

nghiên cứu phát triển để 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

không? 

 

A. Có, công ty tôi có khuyến khích i) sản phẩm thân thiện với khí hậu 

và/hoặc ii) sản phẩm thích ứng cao với khí hậu bằng việc đầu tư vào 

nghiên cứu phát triển 

B. Không, công ty tôi chưa từng khuyến khích i) sản phẩm thân thiện 

với khí hậu và/hoặc ii) sản phẩm thích ứng cao với khí hậu bằng việc 

đầu tư vào nghiên cứu phát triển 

Và chọn lĩnh vực liên quan (Có thể nhiều hơn 1)  

1) Hành động giảm thiểu các hiện tượng cực đoan trong vận hành 

doanh nghiệp 

2) Hành động giảm lượng nước tiêu thụ trong vận hành doanh 

nghiệp 

3) Hành động giảm ô nhiễm nguồn nước trong vận hành doanh 

nghiệp   

4) Hành động khuyến khích sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu 

quả 

5) Hành động khuyến khích sử dụng rừng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 

6) Hành động bảo tồn hệ sinh thái trong vận hành doanh nghiệp 

7) Hành động bảo tồn an ninh lương thực trong vận hành doanh 

nghiệp 

8) Hành động giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế rác thải trong vận 

hành doanh nghiệp 

9) Hành động khuyến khích chuỗi cung ứng bền vững trong vận 

hành doanh nghiệp 



Bộ 

câu 

hỏi

1 

Bộ 

câu 

hỏi 

2 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

16 24 

Công ty anh/chị có tiết lộ kết 

quả của các hành động giảm 

khí thải nhà kính thông qua 

hệ thống báo cáo nào không? 

A. Có, công ty tôi có báo cáo các hành động giảm khí thải nhà kính 

B. Không, hiện công ty tôi không báo cáo nhưng có kế hoạch báo cáo 

các hành động giảm khí thải nhà kính trong tương lai 

C. Không, công ty tôi hiện không báo cáo và cũng không có kế hoạch 

báo cáo trong tương lai 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

17 25 

Công ty anh/chị có tiết lộ kết 

quả của các hành động giải 

quyết các tác động của biến 

đổi khí hậu thông qua hệ 

thống báo cáo nào không? 

A. Có, công ty tôi có báo cáo các hành động giảm khí thải nhà kính 

B. Không, hiện công ty tôi không báo cáo nhưng có kế hoạch báo cáo 

các hành động giảm khí thải nhà kính trong tương lai 

C. Không, công ty tôi hiện không báo cáo và cũng không có kế hoạch 

báo cáo trong tương lai 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

18 26 

Công ty anh/chị có phân 

công nhân sự/phòng ban phụ 

trách giảm khí thải nhà kính 

trong vận hành doanh nghiệp 

không? 

A. Có, công ty tôi có phân công phòng ban và/hoặc nhân sự 

B. Không, công ty tôi không phân công phòng ban và/hoặc nhân sự 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

19 27 

Công ty anh/chị có phân 

công cá nhân/phòng ban nào 

phụ trách giải quyết tác 

động của biến đổi khí hậu 

trong vận hành doanh nghiệp 

không? 

A. Có, công ty tôi có phòng ban/cá nhân chuyên trách 

B. Không, công ty tôi không có phòng ban/cá nhân chuyên trách 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

20 28 

Công ty anh/chị có sắp xếp 

ngân sách để giảm khí thải 

nhà kính trong vận hành 

doanh nghiệp không? 

A. Có, công ty tôi có sắp xếp ngân sách để giảm khí thải nhà kính trong 

vận hành doanh nghiệp 

B. Không, công ty tôi không sắp xếp ngân sách để giảm khí thải nhà 

kính trong vận hành doanh nghiệp 



Bộ 

câu 

hỏi

1 

Bộ 

câu 

hỏi 

2 

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

21 29 

Công ty anh/chị có sắp xếp 

ngân sách giải quyết các tác 

động của biến đổi khí hậu 

trong vận hành doanh nghiệp 

không? 

A. Có, công ty tôi có sắp xếp ngân sách giải quyết các tác động của 

biến đổi khí hậu trong vận hành doanh nghiệp  

B. Không, công ty tôi không sắp xếp ngân sách giải quyết các tác động 

của biến đổi khí hậu trong vận hành doanh nghiệp 

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

22 30 

Công ty anh/chị có tham gia 

liên minh/đối tác chiến lược 

với các bên khác nhau để giải 

quyết vấn đề giảm khí thải 

nhà kính trong vận hành 

doanh nghiệp không? 

A. Có, công ty tôi có tham gia liên minh/đối tác chiến lược với các bên 

khác nhau  

B. Không, công ty tôi không tham gia liên minh/đối tác chiến lược nào   

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

Chọn loại hình liên kết và công ty anh/chị tham gia:  

a.  Đối tác kinh doanh (ví dụ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam, v.v.) 

b.  Đối tác với chính quyền địa phương/chính phủ                                                   

c. Đối tác với hiệp hội/cộng đồng tại địa phương  

d.  Đối tác với tổ chức quốc tế và/hoặc tổ chức phi chính phủ 

e. Khác: __________________ 

23 31 

Công ty anh/chị có tham gia 

liên minh/đối tác chiến lược 

với các bên khác nhau để giải 

quyết các tác động của biến 

đổi khí hậu trong vận hành 

doanh nghiệp không? 

A. Có, công ty tôi có tham gia liên minh/đối tác chiến lược với các bên 

khác nhau  

B. Không, công ty tôi không tham gia liên minh/đối tác chiến lược nào   

Nếu có, vui lòng mô tả ngắn 

gọn và/hoặc cung cấp bằng 

chứng cho hành động đó. 

1) Mô tả: ____________________ 

2) Tài liệu hỗ trợ: ____________________ 

Chọn loại hình liên kết và công ty anh/chị tham gia:  

a.  Đối tác kinh doanh (ví dụ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam, v.v.) 

b.  Đối tác với chính quyền địa phương/chính phủ                                                   

c. Đối tác với hiệp hội/cộng đồng tại địa phương  

d.  Đối tác với tổ chức quốc tế và/hoặc tổ chức phi chính phủ 

e. Khác: __________________ 

 

 

 



 

DOCUMENT PREPARATION 

LƯU Ý 
Mô tả để làm rõ ý kiến của Doanh nghiệp và các tài liệu bằng chứng cho hành động của công ty là một phần không thể 

thiếu của CBI. Ngoài ra, chúng minh họa rằng công ty đã có các hoạt động và hệ thống để theo dõi hoạt động kinh doanh 

thông minh khí hậu.  

Vì lý do đó, việc thu thập đúng, đủ các tài liệu theo yêu cầu của CBI là rất quan trọng. Nhờ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có 

thể biết liệu doanh nghiệp có đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho hoạt động và/ hoặc sản phẩm và dịch vụ khí hậu thông minh 

hay không, để có biện pháp cải thiện hoặc xây dựng chiến lược để cải thiện. 

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU PHÙ HỢP 
 Chiến lược phát triển doanh nghiệp hợp lệ 

bằng văn bản 

 Biên bản cuộc họp với các bên liên quan trong 

việc đưa ra chiến lược phát triển 

 Tài liệu/ chiến lược quản lý rủi ro doanh nghiệp 

 Quyết định phân công/ bổ nhiệm nhân sự, chức 

năng và nhiệm vụ của lãnh đạo chủ chốt 

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

 Hình ảnh sản phẩm/ dịch vụ công khai với 

thông tin được công bố 

 Hình ảnh/ tài liệu về các hoạt động nổi bật của 

công ty và / hoặc sản phẩm thông minh khí 

hậu và thân thiện với môi trường 

 Tài liệu kế hoạch bảo vệ môi trường 

 Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

 Phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường sơ lược 

 Phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết 

 Hợp đồng xử lý chất thải đô thị hàng năm 

trong những năm gần đây 

 Hợp đồng xử lý chất thải công nghiệp hàng 

năm (nếu có) 

 Đăng ký nguồn chất thải, hợp đồng xử lý và 

báo cáo quản lý chất thải nguy hại (nếu có) 

 Báo cáo / giấy phép sản xuất nước ngầm 

(nếu có) 

 Giấy phép phát thải 

 Báo cáo phát thải 

 Báo cáo thường niên về bảo vệ môi trường 

 Báo cáo thường niên về tiêu thụ tài 

nguyên / nhiên liệu 

 Báo cáo tiêu thụ điện / nước / năng lượng 

hàng năm 

 Hình ảnh của các chương trình truyền 

thông môi trường 

 Tài liệu về các chương trình / nghiên cứu 

đã thực hiện để giảm thiểu tác động môi 

trườngCác hình ảnh về trang thiết bị xử lý 

môi trường trước khi xả thải rác vào tự 

nhiên 

 Các loại hợp đồng lao động ký kết với 

nhân viên 

 Kế hoạch/ ngân sách và hình ảnh của các 

khoá đào tạo liên quan tới khí hậu/ môi 

trường cho nhân viên 

 Các hình ảnh/ tài liệu về các sáng kiến 

thông minh với khí hậu/ thân thiện với 

môi trường được áp dụng 

CHÚ Ý 
 Danh sách các tài liệu trên là các tài liệu/ hình ảnh cơ bản trong một công ty bền vững. Đối với các công 

ty phát triển lớn, bằng chứng cho các hoạt động/ sáng kiến của họ có thể vượt quá phạm vi yêu cầu của 

CBI. 

 Các tài liệu đã gửi được gắn vào bảng câu hỏi CBI có thể được phân thành hai loại: (1) Tài liệu một lần (ví 

dụ: chiến lược, quy chế, quyết định bổ nhiệm, v.v.); và (2) Báo cáo / tài liệu/  hình ảnh định kỳ. Vì vậy, công 

ty cần lưu ý rằng: 

 Đối với tài liệu một lần: Chỉ cần một số trang tài liệu được gửi liên quan trực tiếp đến CBI và trang được 

chứng nhận hợp pháp của tài liệu. 

 Đối với các tài liệu định kỳ: Công ty cần cung cấp tất cả các tài liệu / báo cáo / hình ảnh trong các kỳ báo 

cáo hoặc khi các hoạt động diễn ra. 

 Đối với mỗi tài liệu, công ty chỉ cần gửi một lần ngay cả khi tài liệu đó xác minh nhiều hơn một chỉ số.  

 



APPENDIX 

MỤC 
MỤC TIÊU 

NDC 
CHỈ SỐ NDC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Giảm thiểu Hành động 

giảm phát thải 

Giảm phát thải 

GHG 

* Chia sẻ năng 

lượng tái tạo 

trong tiêu thụ 

năng lượng của 

công ty  

 SDG 7.2 Đến năm 2030, tăng đáng kể tỷ lệ năng lượng tái 

tạo trong hỗn hợp năng lượng toàn cầu 

Hành động cải 

thiện hiệu quả 

năng lượng 

 

Tăng hiệu quả 

năng lượng 

* Tham gia ghi 

nhãn hiệu quả 

năng lượng hoặc 

chứng chỉ  

 SDG 7.3 Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu 

quả năng lượng toàn cầu 

 SDG 7.4 Đến năm 2030, tăng cường hợp tác quốc tế để tạo 

điều kiện tiếp cận với nghiên cứu và công nghệ năng lượng 

sạch, bao gồm năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và 

công nghệ nhiên liệu hóa thạch tiên tiến và sạch hơn, và 

thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghệ 

năng lượng sạch 

Xây dựng Năng 

lực 

Nâng cao năng 

lực để giải 

quyết tốt hơn 

biến đổi khí 

hậu  

Nâng cao nhận 

thức và năng lực 

 SDG 13.1 Tăng cường khả năng phục hồi và khả năng thích 

ứng với các nguy cơ liên quan đến khí hậu và thiên tai ở tất 

cả các quốc gia 

 SDG 13.3 Cải thiện giáo dục, nâng cao nhận thức và năng 

lực của con người và thể chế về giảm thiểu biến đổi khí hậu, 

thích ứng, giảm tác động và cảnh báo sớm 

 SDG 13.5 Thúc đẩy các cơ chế nâng cao năng lực lập kế 

hoạch và quản lý liên quan đến biến đổi khí hậu hiệu quả ở 

các nước kém phát triển nhất và đảo nhỏ, các quốc gia đang 

phát triển, bao gồm tập trung vào phụ nữ, thanh niên và 

cộng đồng địa phương và bị thiệt thòi 

Đầu tư Đầu tư cho các 

hoạt động liên 

quan tới khí 

hậu 

Tăng vốn đầu tư 

trục tiếp nước 

ngoài 

 SDG 17.16 Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát 

triển bền vững, được bổ sung bởi các đối tác nhiều bên 

tham gia huy động và chia sẻ kiến thức, chuyên môn, công 

nghệ và tài chính, để hỗ trợ đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững ở tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát 

triển 

Nghiên cứu và 

Phát triển 

(R&D) 

R&D cho công 

nghệ liên quan 

tới biến đổi khí 

hậu 

Tăng R&D  SDG 9.5 Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng 

lực công nghệ của các ngành công nghiệp ở tất cả các nước, 

đặc biệt là các nước đang phát triển, bao gồm, đến năm 

2030, khuyến khích đổi mới và tăng đáng kể số lượng lao 

động nghiên cứu và phát triển trên 1 triệu người và nghiên 

cứu và phát triển công cộng và chi tiêu trong lĩnh vực tư 

nhân 

Thích ứng Các hiện tượng 

cực đoan 

Phòng bị các 

hiện tượng cực 

đoan 

 SDG 13.1 Tăng cường khả năng phục hồi và khả năng thích 

ứng với các nguy cơ liên quan đến khí hậu và thiên tai ở tất 

cả các quốc gia 

Giảm lượng 

nước trong 

vận hành 

Giảm lượng nước 

tiêu thụ 

 SDG 6.4 Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng 

nước trên tất cả các lĩnh vực và đảm bảo rút và cung cấp 

nước ngọt bền vững để giải quyết tình trạng khan hiếm 

nước và giảm đáng kể số người bị khan hiếm nước 

Giảm ô nhiễm 

nước trong 

vận hành 

Giảm ô nhiễm 

nước 

 SDG 3.9 Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết và 

bệnh tật từ các hóa chất nguy hiểm và ô nhiễm không khí, 

nước và đất và ô nhiễm 



 SDG 6.3 Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước bằng 

cách giảm ô nhiễm, loại bỏ việc bán phá giá và giảm thiểu 

giải phóng các hóa chất và vật liệu nguy hiểm, giảm một 

nửa tỷ lệ nước thải chưa được xử lý và tăng đáng kể việc tái 

chế và tái sử dụng an toàn trên toàn cầu 

Khuyến khích 

sử dụng tài 

nguyên thiên 

nhiên hiệu quả 

Tăng cường tính 

hiệu quả trong 

sử dụng tài 

nguyên thiên 

nhiên 

 SDG 12.2 Đến năm 2030, đạt được sự quản lý bền vững và 

sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 

Sử dụng rừng 

bền vững 

trong vận 

hành 

Quản lý rừng bền 

vững 

 SDG 15.1 Đến năm 2020, đảm bảo bảo tồn, phục hồi và sử 

dụng bền vững hệ sinh thái nước ngọt trên cạn và nội địa, 

đặc biệt là rừng, đất ngập nước, núi và vùng đất khô, theo 

các nghĩa vụ theo thỏa thuận quốc tế 

 SDG 15.2 Đến năm 2020, thúc đẩy thực hiện quản lý bền 

vững tất cả các loại rừng, ngăn chặn nạn phá rừng, phục hồi 

rừng bị suy thoái và tăng đáng kể trồng rừng và tái trồng 

rừng trên toàn cầu 

 SDG 15.11 Huy động các nguồn lực quan trọng từ tất cả các 

nguồn và các cấp để tài trợ cho quản lý rừng bền vững và 

cung cấp các khuyến khích đầy đủ cho các nước đang phát 

triển để thúc đẩy quản lý đó, bao gồm bảo tồn và tái trồng 

rừng 

Bảo tồn hệ 

sinh thái trong 

vận hành 

Bảo tồn hệ sinh 

thái 

 SDG 15.1 Đến năm 2020, đảm bảo bảo tồn, phục hồi và sử 

dụng bền vững hệ sinh thái nước ngọt trên cạn và nội địa, 

đặc biệt là rừng, đất ngập nước, núi và vùng đất khô, theo 

các nghĩa vụ theo thỏa thuận quốc tế 

 SDG 15.4 Đến năm 2030, đảm bảo bảo tồn các hệ sinh thái 

núi, bao gồm đa dạng sinh học của chúng, để tăng cường 

khả năng cung cấp các lợi ích cần thiết cho sự phát triển bền 

vững 

 SDG 15.8 Đến năm 2020, đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự 

ra đời và giảm đáng kể tác động của i) các loài ngoại lai xâm 

lấn đến hệ sinh thái đất và nước và ii) kiểm soát hoặc xóa sổ 

các loài ưu tiên 

An ninh lương 

thực trong vận 

hành 

Bảo đảm an ninh 

lương thực 

 SDG 12.3 Đến năm 2030, giảm một nửa chất thải thực phẩm 

toàn cầu trên đầu người ở cấp độ bán lẻ và tiêu dùng, và 

giảm tổn thất thực phẩm dọc theo chuỗi sản xuất và cung 

ứng bao gồm cả tổn thất sau thu hoạch 



Giảm thiểu, tái 

sử dụng, tái 

chế rác thải 

trong vận 

hành 

Tăng cường 

quản lý rác thải 

 SDG 3.9 Đến năm 2030, giảm đáng kể số người chết và 

bệnh tật từ các hóa chất nguy hiểm và ô nhiễm không khí, 

nước và đất và ô nhiễm 

 SDG 6.3 Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước bằng 

cách giảm ô nhiễm, loại bỏ việc bán phá giá và giảm thiểu 

giải phóng các hóa chất và vật liệu nguy hiểm, giảm một 

nửa tỷ lệ nước thải chưa được xử lý và tăng đáng kể việc tái 

chế và tái sử dụng an toàn trên toàn cầu 

 SDG 11.6 Đến năm 2030, giảm tác động xấu đến môi trường 

bình quân đầu người của các thành phố, bao gồm bằng 

cách đặc biệt chú ý đến chất lượng không khí và quản lý 

chất thải của thành phố và các chất thải khác 

 SDG 12.4 Đến năm 2020, đạt được sự quản lý tốt về môi 

trường đối với hóa chất và tất cả các chất thải trong suốt 

vòng đời của chúng, theo các khuôn khổ quốc tế đã thỏa 

thuận và giảm đáng kể việc thải ra không khí, nước và đất 

để giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe con người và môi 

trường 

 SDG 12.5 vào năm 2030, giảm đáng kể việc tạo ra chất thải 

thông qua việc ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng 

Chuỗi cung 

ứng bền vững 

trong vận 

hành 

Chuỗi cung ứng 

bền vững 
 SDG 12.9 Hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường năng 

lực khoa học và công nghệ để hướng tới các mô hình tiêu 

dùng và sản xuất bền vững hơn 

Xây dựn năng 

lực 

Năng lực giải 

quyết tốt hơn 

biến đổi khí 

hậu 

Tăng cường 

nhận thức và 

năng lực 

 SDG 13.1 Tăng cường khả năng phục hồi và khả năng thích 

ứng với các nguy cơ liên quan đến khí hậu và thiên tai ở tất 

cả các quốc gia  

 SDG 13.3 Cải thiện giáo dục, nâng cao nhận thức và năng 

lực của con người và thể chế về giảm thiểu biến đổi khí hậu, 

thích ứng, giảm tác động và cảnh báo sớm  

 SDG 13.5 Thúc đẩy các cơ chế nâng cao năng lực lập kế 

hoạch và quản lý liên quan đến biến đổi khí hậu hiệu quả ở 

các nước kém phát triển nhất và các quốc gia đang phát 

triển đảo nhỏ, tập trung vào phụ nữ, thanh niên và cộng 

đồng bị thiệt thòi 

Đầu tư Đầu tư cho các 

hoạt động liên 

quan tới khí 

hậu 

Tăng vốn đầu tư 

trục tiếp nước 

ngoài 

 SDG 17.16 Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát 

triển bền vững, được bổ sung bởi các đối tác nhiều bên 

tham gia huy động và chia sẻ kiến thức, chuyên môn, công 

nghệ và tài chính, để hỗ trợ đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững ở tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát 

triển 

Nghiên cứu và 

Phát triển 

(R&D) 

R&D cho công 

nghệ liên quan 

tới biến đổi khí 

hậu 

Tăng R&D  SDG 9.5 Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng 

lực công nghệ của các ngành công nghiệp ở tất cả các nước, 

đặc biệt là các nước đang phát triển, bao gồm, đến năm 

2030, khuyến khích đổi mới và tăng đáng kể số lượng lao 

động nghiên cứu và phát triển trên 1 triệu người và nghiên 

cứu và phát triển công cộng và chi tiêu trong lĩnh vực tư 

nhân 
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