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rằng doanh nghiệp 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. (Xem danh sách các tài liệu 

phù hợp trong sổ tay CBI tại liên kết 

này.)  

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

Đội ngũ CBI xin được gửi lời cảm ơn 

đến tất cả các doanh nghiệp đã đăng 

ký tham gia CBI cho đến nay. Sau khi 

đăng ký, chúng tôi khuyến khích các 

doanh nghiệp tiếp tục trả lời bộ câu 

hỏi với các phần mô tả và tài liệu hỗ 

trợ cho Cấp độ 2 và Cấp độ 3 để 

doanh nghiệp có thể chia sẻ không 

chỉ những hành động vì khí hậu của 

mình mà còn cả những hoạt động 

doanh nghiệp cần chúng tôi hỗ trợ. 

NhNhư đã đề cập trong sổ tay CBI, các 

mô tả và tài liệu hỗ trợ là một phần 

không thể thiếu của bộ tài liệu CBI. 

Ngoài ra, những tài liệu này minh họa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Các tiêu chuẩn tác động của mục tiêu 
phát triển bền vững (SDG Impact 
Standards) do UNDP Global xây 

dựng là các tiêu chuẩn thực hành 
xoay quanh việc đưa ra các quyết 

định nội bộ được thiết kế để chuyển 
đổi cách nhà đầu tư và doanh 

nghiệp tư duy về việc tạo ra giá trị, 
tích hợp quản lý tác động và đóng 
góp tích cực vào các mục tiêu phát 
triển bền vững trong chiến lược, 
cách tiếp cận quản lý, công bố 

thông tin và quản trị. 

Dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn 
và thực hành tốt nhất hiện có, bộ 

tiêu chuẩn cung cấp bối cảnh để áp 
dụng các công cụ và bộ khung, bao 
gồm các chỉ số, phân loại và khung 

báo cáo. 

Đội ngũ CBI đang thu thập ý kiến từ 
cả doanh nghiệp và nhà đầu tư 

trong mạng lưới của chúng tôi cho 
giai đoạn tham vấn công khai về bộ 
tiêu chuẩn này. Vào tháng 5 năm 

2021, nhóm đã nhận được phản hồi 
từ 2 nhà đầu tư. 

Chúng tôi mong muốn nhận được 
thêm nhiều ý kiến đóng góp của các 
doanh nghiệp cho bản dự thảo này, 
đồng thời khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân đóng góp ý kiến dựa trên 

các câu hỏi hướng dẫn. 

Chúng tôi đánh giá cao sự tham gia 
của bạn trong quá trình tham vấn. 
Nếu có bất kỳ phản hồi hoặc câu 

hỏi nào, 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 

https://drive.google.com/file/d/1qKmetIppCwGFc5VzFRhg3zPxkfnQV8wv/view?usp=sharing
http://cbi.undp.org.vn/
https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/assets/SDG-Impact-Standards-for-Enterprises-DRAFT-for-second-consultation.pdf
mailto:cbi.vn@undp.org
http://cbi.undp.org.vn/


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          

 

 TIN NỔI BẬT   

 

THÊM 45 DOANH NGHIỆP  

KINH DOANH XANH ĐƯỢC KẾT NỐI 

VỚI NHÀ ĐẦU TƯ 

Như đã cập nhật trong bản tin tháng Tư, đội ngũ CBI đã kết nối 

các doanh nghiệp kinh doanh bền vững tại Việt Nam với một nhà 

đầu tư mạo hiểm, Reapra, dựa trên mối quan hệ đối tác. Việc hợp 

tác được thực hiện trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với Reapra về 

các tiêu chí đầu tư và đội ngũ đã bước đầu chia sẻ danh sách 12 

doanh nghiệp CBI. 

Trong tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã tiếp tục xem xét thêm nhiều 

doanh nghiệp hơn và chia sẻ cơ hội với các doanh nghiệp từ các 

chương trình hỗ trợ khác của UNDP. Sau khi tổng hợp thông tin, 

nhóm đã cập nhật danh sách của 20 doanh nghiệp CBI với Reapra, 

bao gồm 8 công ty CBI được thêm vào, cũng như thông tin của 

14 doanh nghiệp từ dự án Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm 

rác thải nhựa (EPPIC) của UNDP và 23 doanh nghiệp từ Vườn ươm 

doanh nghiệp Đà Nẵng. 

Trong khi nhà đầu tư thẩm định các doanh nghiệp này, đội ngũ 

CBI sẽ theo dõi hoạt động này bằng cách tham vấn cho Reapra và 

sắp xếp những buổi họp giữa doanh nghiệp và Reapra để thảo 

luận về sự hợp tác và đầu tư thêm nếu cần. 

Về lâu dài, CBI được kỳ vọng sẽ trở thành một nền tảng để kết 

nối các doanh nghiệp kinh doanh xanh và bền vững của Việt Nam 

với các nhà tài trợ và nhà đầu tư tư nhân. 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.      

 

DOANH NGHIỆP CBI ĐƯỢC CHỌN 
VÀO VÒNG CHUNG KẾT “THỬ THÁCH 
DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 
VỪA VÀ NHỎ P4G” 

Trong tháng 5 năm 2021, đội ngũ CBI đã chia sẻ cơ hội tham gia 

Thử thách Doanh nhân và Doanh nghiệp vừa và nhỏ P4G với các 

doanh nghiệp trong hệ thống của mình. Sự kiện này sẽ đóng vai 

trò như một không gian ảo cho Triển lãm Trực tuyến từ ngày 

14/05 đến 30/06 và sự kiện IR Pitching diễn ra vào ngày 31/05 

cho các công ty và nhà đầu tư.  

1516 Green Energy (1516GE), một công ty thành lập vào năm 

2015, cung cấp các giải pháp điện và năng lượng thân thiện với 

môi trường cho người dân sống ở vùng sâu vùng xa và vùng nông 

thôn tại Việt Nam, đã được kết nối và đăng ký thành công bởi đội 

ngũ CBI. Quan trọng hơn, 1516GE đã được chọn là một trong 12 

ứng vử viên lọt vào vòng chung kết để tham gia IR Pitching vào 

ngày 31/05. Công ty đã có cơ hội giới thiệu sản phẩm đến các nhà 

đầu tư và dự kiến vào Quý 3 năm 2021, một sự kiện kết nối sẽ 

được tổ chức để theo dõi và cung cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

Trong tương lai, đội ngũ CBI sẽ tiếp tục kết nối các doanh nghiệp 

với nhiều cơ hội tài trợ cũng như các sự kiện ý nghĩa. Chúng tôi 

mong muốn cung cấp cho các doanh nghiệp CBI sự hỗ trợ hơn 

nữa để đóng góp vào một nền kinh tế xanh và giảm thiểu biến đổi 

khí hậu thông qua thúc đẩy kinh doanh bền vững. 

 CHIA SẺ CƠ HỘI 

CƠ HỘI NHẬN ĐẦU TƯ 

 

SỔ TAY CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO  

DOANH NGHIỆP 

Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư công bố Sổ tay chuyển đổi số cho doanh nghiệp, nhằm 

cung cấp kiến thức và các chỉ dẫn lộ trình, giải pháp chuyển đổi 

số cho doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng 

truy cập liên kết: http://digital.business.gov.vn 

 

 

 

 

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/
https://www.p4gentrepreneurchallenge.kr/
http://digital.business.gov.vn/
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/

