
 

NỘI DUNG BẢN TIN  

 Hoạt động sắp tới của CBI 

 Cơ hội nhận đầu tư cho Doanh nghiệp 

 Tin nổi bật 

 

Đội ngũ CBI sẽ đóng vai trò điều 

phối hợp tác giữa các bên liên quan, 

và cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm 

Công nghệ, Đổi mới và Phát triển 

Bền vững của UNDP sẽ thúc đẩy 

công nghệ xanh bao gồm cả giao 

thông điện tại Việt Nam bằng cách 

phân tích dữ liệu từ các đợt thử 

nghiệm thí điểm và chia sẻ kết quả 

này một cách rộng rãi. Bên cạnh đó, 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến 

hành tham vấn chính sách và hỗ trợ 

các điểm đỗ xe công cộng cho cuộc 

thử nghiệm thí điểm này. 

 

 

 

 

 

Hành động ngay hôm nay bằng cách tham gia Chỉ số 
Khí hậu Doanh nghiệp tại http://cbi.undp.org.vn/  

Một trong những hoạt động hợp tác 

giữa UNDP và UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế là giới thiệu CBI tiếp cận các 

doanh nghiệp tại Huế vào tháng 4 năm 

2021. Đội ngũ CBI sẽ phân tích phản 

hồi của ít nhất 50 doanh nghiệp và hỗ 

trợ thúc đẩy các mô hình kinh doanh 

xanh cũng như đầu tư vào các sản 

phẩm xanh trong chuỗi giá trị để góp 

phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

Một hoạt động khác trong khuôn khổ 

hợp tác này chính là Sáng kiến Giao 

thông điện xanh, dự kiến sẽ mở rộng 

thử nghiệm thí điểm tại Huế vào quý II 

năm 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

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. 

 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI CỦA UNDP 

Với mục tiêu thúc đẩy kinh doanh xanh 
tại Việt Nam bằng cách kết nối doanh 

nghiệp với các nhà đầu tư, CBI xin 

được giới thiệu Reapra, một quỹ đầu tư 
mạo hiểm có trụ sở tại Singapore, Nhật 

Bản, Việt Nam và Thái Lan, sẽ thẩm 
định các doanh nghiệp trong hệ thống 
của CBI để cân nhắc đầu tư. Reapra 
tập trung vào phát triển con người và 

tiềm năng của những người sáng lập và 
đang tìm kiếm các đối tác có định 

hướng sứ mệnh với tư duy dài hạn trên 
10 năm, theo đuổi kế hoạch rõ ràng, 

tích cực và mang tính xã hội.  

Dựa trên các tiêu chí đầu tư của mình, 
Reapra sẽ xem xét các doanh nghiệp 

đang ở 3 giai đoạn như sau: 

❖Giai đoạn ý tưởng/ Tiền hạt giống 
(The Build 80): các doanh nghiệp 

đang ở thời điểm thành lập hoặc bắt 
đầu có doanh thu trong vài tháng 

(đôi khi một năm) có thể nhận được 
số tiền đầu tư lên tới 100.000 SGD 
cho ít nhất 20% vốn chủ sở hữu. 
❖Giai đoạn hạt giống/ vận hành: 

doanh nghiệp hoạt động 5 năm kể từ 
khi thành lập có thể được đầu tư lên 

đến 500.000 SGD (trung bình 
300.000 SGD) cho ít nhất 20% vốn 

chủ sở hữu. 
❖Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có 

doanh thu hàng năm trên 1 triệu 
SGD (tối đa 2-3 triệu SGD doanh thu 

hàng năm). 

Vui lòng liên hệ cbi.vn@undp.org để 
trao đổi và biết thêm thông tin.
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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 HUY HIỆU XANH cho mỗi cấp độ thành công. 

 

 

Tham gia cùng chúng tôi để 
quảng bá, tự đánh giá và  

mở rộng mạng lưới tại: 

cbi.undp.org.vn 

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


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          

 

 TIN NỔI BẬT   

CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN 

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VÀ 

PHỤC HỒI CHO DOANH NGHIỆP TRONG 

BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19  
 

Là trưởng Nhóm công tác về tác động kinh tế của Liên Hợp Quốc 

(LHQ), UNDP chịu trách nhiệm điều phối đầu vào từ các tổ chức 

thuộc LHQ và đảm nhận vai trò chỉ đạo kỹ thuật của LHQ để ứng 

phó và phục hồi kinh tế - xã hội. Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, UNDP đã và đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho các DNVVN 

để tăng cường khả năng chống chịu với các cú sốc kinh tế và đại 

dịch. Trong năm 2020, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho UNDP Việt 

Nam thực hiện “Thúc đẩy an ninh con người - Không để ai bị bỏ lại 

phía sau” thông qua các hoạt động ứng phó COVID-19 tại Việt Nam. 

Một phần của dự án nhằm hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số, nâng cấp 

kỹ năng và đa dạng hóa thị trường thông qua việc cung cấp đào tạo 

trực tuyến cho các DNVVN về các lĩnh vực liên quan. 
 

UNDP đã làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

miền Bắc (TAC), trực thuộc Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế 

hoạch & Đầu tư để xây dựng 10 mô-đun đào tạo trực tuyến cho 

doanh nghiệp bao gồm: 1) Chuyển đổi số trong doanh nghiệp; 2) 

Nền tảng tư duy thiết kế; 3) Đổi mới sáng tạo trong công việc; 4) Xu 

hướng Marketing trên thế giới hậu COVID-19; 5) Giới thiệu về tiếp 

thị số; 6) Giới thiệu về SEO; 7) Quản trị chuỗi cung ứng thời Covid 

19; 8) Tối ưu hóa chi phí hoạt động doanh nghiệp thời Covid; 9) Điều 

chỉnh chiến lược trải nghiệm khách hàng đáp ứng Covid-19; và 10) 

Đảm bảo an toàn thông tin cho các DN trong thời đại 4.0. 
 

Vui lòng quét mã QR dưới đây hoặc truy cập 

https://learn.vietnamsme.gov.vn/ để trải nghiệm các khóa học hữu 

ích này. 
 

 

          KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 

Chính thức nhận đơn đăng ký cuộc thi EPPIC 2021!  
 

Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 2021 đã quay 

trở lại, tập trung vào các giải pháp tại Indonesia và Philippines! 

Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để giải quyết những 

vấn đề liên quan đến nhựa tại Mandalika, đảo Lombok (Indonesia) 

và đảo Samal (Philippines) chỉ với những thay đổi nhỏ để tạo nên 

sự khác biệt lớn. 

Các ứng viên quan tâm từ các nước ASEAN HOẶC bất kỳ các quốc 

gia khác trên toàn cầu có ít nhất một thành viên là công dân ASEAN 

đều có thể tham gia. Người chiến thắng sẽ nhận được chương trình 

ươm tạo kéo dài 9 tháng từ UNDP và khoản vốn mồi 18.000 USD! 

 

Hạn chót đăng kí là ngày 30 tháng 04 năm 2021. Để biết thêm 

thông tin, vui lòng truy cập http://plasticchallenge.undp.org.vn/ 

hoặc liên hệ  cbi.vn@undp.org 

 

 
 

 

Truy cập website của chúng tôi để  
biết thêm thông tin 

 

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.  

 
Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc 

304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội              

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 

Email: cbi.vn@undp.org 
Website: www.cbi.undp.org.vn            
Điện thoại: +84 (24) 38 500 100 
Fax: +84 (24) 37 265 520 

 Website: www.mpi.gov.vn 
 Điện thoại: (+84) 080-43853 
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