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cùng vượt qua những khó khăn thông 

qua một con đường phát triển xanh hơn, 

thông minh hơn, toàn diện hơn và bền 

vững hơn, nhằm tăng cường khả năng 

chống chịu với những cú sốc trong 

tương lai đến từ đại dịch và cả những 

thiên tai liên quan đến khí hậu. 

Đội ngũ CBI sẽ đồng hành để hỗ trợ các 

doanh nghiệp tiến tới phục hồi xanh 

bằng cách truyền cảm hứng cho những 

thử nghiệm và đổi mới sáng tạo, tôn 

vinh các kinh nghiệm thực tế, nâng cao 

năng lực và thúc đẩy đầu tư tư nhân cho 

doanh nghiệp. 

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

 Quý Doanh nghiệp thân mến, 

  

 Chúng tôi biết rằng đây sẽ lại là một 

thời điểm rất khó khăn đối với nhiều 

lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam khi làn 

sóng COVID-19 lần thứ tư đã và đang 

bùng phát. 

  

 Dù đại dịch COVID-19 gây ra rất nhiều 

mối nguy, chúng tôi tin rằng bằng cách 

thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền 

vững, chúng ta có thể vượt qua những 

mối nguy này nhanh hơn và linh hoạt 

hơn. Và bạn, những doanh nghiệp 

trong khu vực tư nhân, sẽ là một trong 

những nhân tố chính giúp chúng ta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

THƯ TỪ ĐỘI NGŨ CBI GỬI ĐẾN DOANH NGHIỆP 

 

   

 

250 
Doanh nghiệp đăng 
ký 

 

105 
Doanh nghiệp có 

nhận thức về khí hậu 

 

78 
Doanh nghiệp có 

hành động về khí hậu 

 

63 
Tỉnh, thành 

 

26 
Lĩnh vực 

 

6 
Đối tác 

 

CẬP NHẬT 
TRẠNG THÁI 

CBI 

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. 

 

 

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. 

 

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


 

    TIN NỔI BẬT   

 

 
 

 

  

ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

CỦA CBI TRONG HỖ TRỢ KHU VỰC 

TƯ NHÂN KINH DOANH BỀN VỮNG 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Trong những năm gần đây, nhận thức của xã hội trong việc phát triển 

bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày 

càng được nâng cao trong bối cảnh Việt Nam hội nhập. Chính phủ đã 

ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển bền vững 

doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, một trong số đó là Quyết định 

số 1362/QĐ-TTg và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020. 

Để cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch & Đầu tư và UNDP cho rằng việc xây dựng Chương trình hỗ trợ, 

khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân áp dụng các mô hình kinh 

doanh bền vững, bao trùm, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng tài 

nguyên hiệu quả và bảo vệ môi trường là cần thiết và phù hợp với xu 

hướng phát triển kinh doanh trên thế giới và trong tương lai. 

CBI đã hỗ trợ xây dựng chương trình về phát triển bền vững trong khu 

vực tư nhân thông qua một nghiên cứu. Ngoài việc đánh giá các kinh 

nghiệm quốc tế, nghiên cứu cũng thu thập thông tin từ các bên liên 

quan khác như Bộ Tài nguyên, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, VCCI 

và một số dự án của UNDP, ADB, GIZ và Thrive Hanoi để phát triển 

chương trình này. Do các mô hình kinh doanh bền vững có phạm vi 

rộng tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc mô hình mà có cách đo lường và 

đánh giá khác nhau, chương trình sẽ triển khai việc phát triển các công 

cụ đo lường để đánh giá và công nhận kinh doanh bền vững trong khu 

vực tư nhân - ví dụ như, CBI cũng là một công cụ đánh giá của UNDP 

và MPI dành cho doanh nghiệp. Chương trình đã được Bộ Kế hoạch 

phê duyệt vào năm 2021 và đang chờ phê duyệt thêm từ Chính phủ 

để triển khai.  

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng của CBI trong việc hỗ trợ 

hoạch định chính sách cho Chính phủ làm cơ sở thực tế để thực hiện. 

Bên cạnh việc phát triển kinh doanh bền vững trong khu vực kinh tế 

tư nhân, đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa hiệu quả 

kinh tế và trách nhiệm xã hội, đội ngũ CBI còn góp phần thực hiện các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển 

bền vững. 

 

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP 

KINH DOANH BỀN VỮNG VỚI 

NHÀ ĐẦU TƯ 

Một trong những mục tiêu dài hạn của CBI là trở thành 

một nền tảng để kết nối hoạt động kinh doanh xanh và 

bền vững của Việt Nam với các nhà tài trợ và nhà đầu tư. 

Theo kế hoạch, đội ngũ CBI đã thực hiện hoạt động đầu 

tiên vào tháng 4 nhằm kết nối các doanh nghiệp kinh 

doanh bền vững tại Việt Nam với một quỹ đầu tư mạo 

hiểm, Reapra, dựa trên quan hệ đối tác với nhà đầu tư 

này. 

Việc hợp tác được thực hiện trên cơ sở tham vấn chặt 

chẽ với Reapra và đã được UNDP thẩm định sơ bộ. Sau 

khi đối chiếu với nhu cầu của các công ty và tiêu chí đầu 

tư từ nhà đầu tư, đội ngũ CBI đã bước đầu chọn ra 12 

doanh nghiệp trong hệ thống, bao gồm cả các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp để chia sẻ danh 

sách này với Reapra vào tháng 4. 

Sau đó, nhóm sẽ sắp xếp các cuộc họp giữa các doanh 

nghiệp và Reapra để thảo luận về sự hợp tác và đầu tư 

một cách cụ thể. Trong tương lai, CBI dự kiến sẽ kết nối 

các doanh nghiệp với nhiều cơ hội tài trợ hơn, cũng như 

các hoạt động hỗ trợ như nâng cao năng lực, chuyển giao 

công nghệ, v.v. 

Nếu bạn là nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực đầu tư 

xanh và bền vững, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 

cbi.vn@undp.org để thảo luận thêm.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAPRA là một quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại 

Singapore với trọng tâm chiến lược là phát triển các 

doanh nghiệp bền vững. Sứ mệnh của Reapra là đóng 

góp cho xã hội bằng cách phát triển các doanh nghiệp 

thông qua nghiên cứu và thực hành. Với giá trị cốt lõi là 

theo đuổi và làm chủ bằng cách Đồng kiến tạo với xã hội, 

sự hỗ trợ được cung cấp cho các nhà sáng lập đặc biệt 

tập trung vào việc giúp họ hiểu được động lực lâu dài để 

giải quyết các vấn đề xã hội của thế hệ tương lai. 

  HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

Tham gia cùng chúng tôi để  

kinh doanh thông minh với khí hậu 
 

mailto:cbi.vn@undp.org


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          

 

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 

 
 

              TIN NỔI BẬT   
Truy cập website của chúng tôi để 

biết thêm thông tin 
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 THÚC ĐẨY CSR 

CHIẾN LƯỢC VỀ TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI (CSR)CỦA DOANH 
NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI  
VIỆT NAM 2021 
 

Hội thảo “Chiến lược CSR Việt Nam năm 2021” đã được Chính phủ Hàn 

Quốc tổ chức thành công tại Hà Nội vào ngày 20 tháng 4 vừa qua. Với 

mục đích kết hợp các hoạt động CSR của các doanh nghiệp Hàn Quốc 

tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm của họ để hợp tác một cách hệ 

thống, hội thảo đã thảo luận về chiến lược cho các hoạt động CSR 

chung trong nửa cuối năm 2021. 

Làn sóng COVID-19 lần thứ ba tại Việt Nam, kéo dài từ tháng 1 đến 

tháng 3 năm 2021, đã gây thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp và 

các hoạt động CSR đã giảm sút. Tại hội thảo, trong khi các công ty lớn 

của Hàn Quốc bao gồm Ngân hàng Shinhan, Posco và KEMCO chia sẻ 

những kinh nghiệm thực tế về công tác CSR tại Việt Nam và thể hiện 

sự quan tâm đến việc nghiên cứu các chiến lược CSR mới phù hợp với 

kỷ nguyên kinh doanh lồng ghép ESG, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra 

các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy hoạt động CSR của các doanh nghiệp 

Hàn Quốc tại Việt Nam. 

Đội ngũ CBI của UNDP cũng trình bày vai trò quan trọng của khu vực 

tư nhân trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững cũng 

như các chính sách CSR ở Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên 

cân nhắc để cân bằng các mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam và 

lợi ích doanh nghiệp với nhau và tích cực tham gia vào việc báo cáo 

thông qua các tiêu chuẩn toàn cầu cũng như các công cụ do địa 

phương, khu vực tư nhân và chính phủ khuyến nghị. 

 

 

 KÊU GỌI NỘP HỒ SƠ 

EPPIC 2021: GIA HẠN VÒNG 
HỒ SƠ ĐẾN 23/05/2021!  

Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC) 

2021 tại Indonesia và Philippines sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 

23 tháng 05 năm 2021. 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! 

 

Chúng tôi sẽ công bố kết quả vòng đơn trong tháng 06 năm 

2021. Nộp hồ sơ tại: http://plasticchallenge.undp.org.vn/take-

the-challenge-2/  

Vui lòng liên hệ cbi.vn@undp.org để biết thêm thông tin. 
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