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Hiện tại, đã có 15 doanh nghiệp tại 

Huế tham gia vào CBI, và con số này 

đang tiếp tục tăng. Đây là một dấu 

mốc quan trọng của tỉnh trong việc 

thúc đẩy kinh doanh bền vững và 

các hoạt động thích ứng và giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu. 

CBI sẽ phân tích câu trả lời của các 

doanh nghiệp để cung cấp nhữnghỗ 

trợ phù hợp và kịp thời dựa trên nhu 

cầu của họ như xây dựng năng lực, 

thử nghiệm, đổi mới sáng tạo cũng 

như kết nối doanh nghiệp với đầu tư 

tư nhân.  

 

 

 

 

 

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

Trong khuôn khổ quan hệ hợp tác với 

UNDP, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã 

ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND 

ngày 19/3/2021 về kế hoạch hành 

động hợp tác với UNDP trong năm 

2021. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Viện Nghiên cứu phát 

triển phối hợp phổ biếnn về Chỉ số khí 

hậu Doanh nghiệp (CBI) đến các 

Doanh nghiệp tại Huế, phân tích và hỗ 

trợ các DN trong việc theo đuổi mô 

hình doanh nghiệp xanh và đầu tư vào 

các sản phẩm chuỗi giá trị xanh, góp 

phần giảm thiểu tác động của biến đổi 

khí hậu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Năm 2018, UNDP đã xây dựng  
SDG Impact, một sáng kiến hàng đầu 
nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư, 
doanh nghiệp và các bên liên quan 
những tiêu chuẩn, công cụ và dịch 
vụ thống nhất cần thiết để xác thực 
những đóng góp của họ trong việc 

thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG) và xác định cơ hội đầu 

tư vào SDG. Bản đồ Nhà đầu tư SDG 
được củng cố bởi phương pháp thể 
hiện các lĩnh vực có cơ hội đầu tư 
(IOA) vừa hấp dẫn về mặt thương 
mại — đặc biệt là đối với các nhà 

đầu tư tư nhân — vừa 'có tác động 
liên quan đến SDG.' Các kết quả 

nghiên cứu sẽ được liên kết tại Trung 
tâm Tài chính SDG như một nền tảng 
để điều phối, tạo điều kiện và điều 
chỉnh nguồn tài chính đổi mới cho 
các mục tiêu phát triển bền vững. 

 
Trên cơ sở tham vấn với Trụ sở chính 
của UNDP và Trung tâm Khu vực của 
UNDP tại Bangkok, UNDP Việt Nam 

sẽ lập bản đồ nhà đầu tư SDG thông 
qua hình thức nghiên cứu. 

 
Trong giai đoạn đầu, bản đồ nhà  

đầu tư SDG sẽ xác định các lĩnh vực 
và các phân ngành hoặc các ngành 

có sự phù hợp giữa nhu cầu và chính 
sách thông qua việc xem xét các văn 

bản chính sách và phát triển, phân 
tích dữ liệu liên quan và phỏng vấn 
các chuyên gia, các nhà hoạch định 

chính sách (từ chính phủ) và các nhà 
đầu tư tư nhân để bảo đảm tính  

xác thực.  
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng  
liên hệ cbi.vn@undp.org 
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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. 

 

 

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 

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


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          

 

 TIN NỔI BẬT   

 

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Ngày 14/6/2021, lần đầu tiên tại Việt Nam, tài liệu Hướng 

dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp được xây dựng bởi 

các chuyên gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi 

số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp 

với Dự án USAID LinkSME được công bố, nhằm đưa ra các kiến 

thức, lộ trình và các giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho 

doanh nghiệp.  

Theo các chuyên gia của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, lộ trình chuyển đổi số cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam được khuyến 

nghị thông qua các giai đoạn phổ biến sau: giai đoạn chuẩn bị 

và 03 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” 

sang “being digital”. Các giai đoạn này là tương đối, tùy và 

tình trạng thực tế, mục tiêu và tiềm lực của từng doanh nghiệp 

có thể thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau. Vui lòng truy 

cập http://ebook.business.gov.vn để tải bản đầy đủ nhất của 

tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 

Cũng trong tháng 6 này, Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp 

chuyển đổi số cũng phối hợp với Cơ quan Phát triển Doanh 

gnhieejp Singapore (ESG) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: 

Chuyển đổi số cho các nhà sản xuất Việt Nam - Góc nhìn 

từ Singapore. Hội thảo mang đến cơ hội chia sẻ kiến thức và 

học hỏi kinh nghiệm từ Singapore về chuyển đổi số trong sản 

xuất. Với sự hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam, Viện 

Phát triển kinh tế số Việt Nam và Hiệp hội các doanh nghiệp 

khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo đã thu hút 

hơn 400 doanh nghiệp tham dự. Người tham dự đã có cơ hội 

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu hành trình 

chuyển đổi số và tham quan thực tế ảo về dây chuyền sản xuất 

thông minh của Singapore. 

Vui lòng truy cập liên kết để xem lại buổi hội thảo cũng như 

tìm hiểu các trường hợp và các lợi ích của việc áp dụng công 

nghệ trong sản xuất. 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “KẾT QUẢ PHÂN 
TÍCH CHUỖI CUNG ỨNG CÁC NGÀNH 
TRONG BỐI CẢNH COVID-19” 

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu, xây dựng chính sách giữa Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư và UNDP, Cục Phát triển Doanh nghiệp đã xây 

dựng Báo cáo về chuỗi cung ứng của một số ngành trong bối cảnh 

Covid-19, trước mắt cho 3 ngành: Nông nghiệp; Chế biến thực 

phẩm và Ô tô - Xe điện với sự hỗ trợ tài chính từ UNDP. Ngày 02/7 

vừa qua, buổi báo cáo nghiên cứu dưới sự chủ trì của Bộ trưởng 

Nguyễn Chí Dũng được tổ chức với sự tham dự của UNDP,  Nhóm 

nghiên cứu, một số chuyên gia cùng các đơn vị có liên quan. 

Dựa trên cơ sở phân tích, nhóm tư vấn đã xác định các chính sách 

hỗ trợ và biện pháp can thiệp tiềm năng. Đối với 2 ngành Nông 

nghiệp và Chế biến thực phẩm, các đề xuất kiến nghị được chia 

thành các giai đoạn ngắn hạn (6 tháng), trung hạn (1 năm) và dài 

hạn (3 năm). Đối với ngành Ô tô – xe điên,  các khuyến nghị tập 

trung vào việc chuyển đổi sang xe điện bằng cách phát triển cơ sở 

hạ tầng và hệ sinh thái trong trung và dài hạn. 

Phát biểu kết thúc buổi họp, Bộ trưởng đánh giá bản nghiên cứu 

ban đầu này được chuẩn bị khá bài bản và công phu cũng như 

đánh giá cao sự hợp tác của UNDP. Đặc biệt, nghiên cứu này có 

thể phần nào áp dụng ngay vào chương trình phục hồi kinh tế mà 

Việt Nam đang xây dựng do đã nhắc đến sự đứt gãy của các chuỗi 

cung ứng và cơ hội của Việt Nam khi nhu cầu tăng trở lại, chuỗi 

cung ứng sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ trong ngắn hạn. 

 

 HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH 
SÁCH 

BẢN TIN MPI 

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 

 

Truy cập website của chúng tôi để  
biết thêm thông tin 

https://twitter.com/CBI_Vietnam
https://www.facebook.com/Climatebusinessindex/
mailto:cbi.vn@undp.org
https://www.cbi.undp.org.vn/
http://ebook.business.gov.vn/
http://digital.business.gov.vn/event-digital-sharing-chuyen-doi-so-trong-san-xuat-goc-nhin-tu-singapore-335.html
https://www.cbi.undp.org.vn/
mailto:cbi.vn@undp.org
http://www.cbi.undp.org.vn/
http://cbi.undp.org.vn/category/news/page/4/
http://cbi.undp.org.vn/category/news/page/4/
http://www.mpi.gov.vn/
http://cbi.undp.org.vn/

