CHỈ SỐ KHÍ HẬU DOANH NGHIỆP
TH Ô NG MI NH V Ớ I K HÍ HẬ U , KI NH DO A NH BỀ N V ỮN G HƠ N
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Chúng tôi CHIA SẺ TRI THỨC về biến đổ i k hí hậu.
Chúng tôi KẾT NỐI để tăng cơ hộ i tiếp cận đầu tư.
Chúng tôi trao HUY H IỆU XANH cho mỗi cấp độ thành cô ng.

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 t ác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chúng tôi tin rằng cho đi chính là nhận lại trong kinh doanh bền vững khí hậu

Đội ngũ CBI xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các doanh nghiệo đã đăng ký tham gia CBI và phản hồi
bộ công cụ tự đánh giá của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực từ các doanh nghiệp, chính
phủ, nhà đầu tư và các bên liên quan.
Chúng ta hãy cùng tua lại về khoảng thời gian đầu CBI được công bố bằng video giới thiệu CBI và Sổ tay CBI.
Cho phép chúng tôi chia sẻ những thành tựu nổi bật của CBI với tất cả các bạn tại trang tiếp theo.

HỆ THỐNG CBI

Tham gia cùng chúng tôi để
quảng bá, tự đánh giá và
mở rộng mạng lưới tại:

cbi.undp.org.vn

T IN N ỔI B ẬT

Truy c ập website c ủa ch úng t ôi để
biết t hêm t hông t in

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 t heo 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

