CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2018
Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững trong
thời kì Cách mạng Công nghiệp 4.0

Chủ trì Hội nghị:
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Đơn vị thực hiện:
Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh và Hội đồng Doanh
nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ
chức thực hiện

Dự kiến thành phần tham dự: Khoảng 600 đại biểu
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lãnh đạo và đại diện các Ban của Đảng
Lãnh đạo và đại diện các Ủy ban của Quốc hội
Lãnh đạo và đại diện của các Bộ, ngành
Các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học, các hiệp hội ngành nghề
Các DN trong nước và FDI
Các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện một số Sứ quán tại Hà Nội
Một số chuyên gia uy tín quốc tế
Đại diện một số địa phương (các thành phố trực thuộc TW và một số tỉnh)

Thời gian: Hội nghị diễn ra trong một ngày, vào Thứ 5, Ngày 05/07/2018
Địa điểm: KS Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT
A. PHIÊN BUỔI SÁNG – PHIÊN HỌP MỞ CỦA HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

“Thúc đẩy Hợp tác công tư trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững”
Phát biểu khai mạc

TS. Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp VN (VCCI), Đồng Chủ tịch Hội
đồng DN vì sự PTBV VN (VBCSD)
Phát biểu khai mạc

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam
Phát biểu khai mạc

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam
Công bố Diễn đàn quốc gia P4G – Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực
hóa các Mục tiêu toàn cầu

Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam
Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh từ đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên
số

Ông Đàm Hoành Chiến, Giám đốc Chiến lược và Vận hành Công nghệ thông tin toàn quốc Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
Việt Nam đón nhận kỷ nguyên số hóa: Những thách thức và cơ hội cho cộng đồng
doanh nghiệp
• Ông Denis Brunetti - Đồng Chủ tịch Tổ tư vấn về PTBV và Kỷ nguyên số hóa (VBCSD-VCCI),

Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia
• Ông Rex Macaskill – Đồng Chủ tịch Tổ tư vấn về PTBV và Kỷ nguyên số hóa (VBCSD-VCCI),
Giám đốc Dịch vụ Tư vấn, PwC Đông Nam Á
Tọa đàm chuyên đề
Phiên 1: Nền kinh tế Phiên 2: Tương lai
tuần hoàn – Hợp tác của việc làm: Việc làm
để tăng trưởng xanh
và vai trò của khu vực
tư để xây dựng một
Việt Nam hiện đại

Phiên 3: Lập báo cáo
bền vững & Bộ chỉ số
doanh nghiệp bền
vững (CSI)

Phiên 4: Đổi mới sáng
tạo để nâng cao năng
suất lao động và năng
lực cạnh tranh

B. PHIÊN BUỔI CHIỀU – PHIÊN TOÀN THỂ
Tuyên bố lí do, Giới thiệu đại biểu
Phát biểu khai mạc
Báo cáo 1: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ

Cách mạng công nghiệp 4.0

Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch – Đầu tư
Báo cáo 2: Cải cách kinh tế và tương lai của việc làm tại Việt Nam

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam
Báo cáo 3: Hợp tác công tư thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiêm Đồng chủ tịch VBCSD
Báo cáo 4: Đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0

Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ
Báo cáo 5: Bài học kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của Tp. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo 6: Doanh nghiệp triển khai 17 SDGs để nâng cao năng suất lao động & năng
lực cạnh tranh

Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao – Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt
Nam
Tham luận
✓ Tham luận của lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường
✓ Tham luận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
✓ Tham luận của lãnh đạo TBS Group
Thảo luận, Hỏi đáp
Báo cáo tóm tắt kết quả các Tọa đàm chuyên đề

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiêm Đồng chủ tịch VBCSD
Đại diện BTC tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng
Phát biểu kết luận Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Chụp ảnh lưu niệm

*Chương trình và Diễn giả có thể được thay đổi để đạt hiệu quả cao nhất

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
PHIÊN BUỔI SÁNG – PHIÊN HỌP MỞ CỦA HỘI ĐỒNG DOANH NGHIỆP
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM

“Thúc đẩy Hợp tác công tư trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững”
Thời gian

Nội dung

08.00 – 08.45

Đăng ký đại biểu

08.45 – 09.00

Phát biểu khai mạc

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiêm Đồng chủ tịch VBCSD
09.00 – 09.15

Phát biểu khai mạc

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam
09.15 – 09.30

Phát biểu khai mạc

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam
09.30 – 09.45

Công bố Diễn đàn quốc gia P4G – Hợp tác thúc đẩy tăng trưởng xanh
và hiện thực hóa các Mục tiêu toàn cầu
Ngày 07/07/2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7110/VPCP-QHQT
thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc Việt Nam đồng ý
tham gia Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 với tư cách
là đối tác chính thức, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tham dự Diễn đàn và triển khai các hoạt động liên quan.
Mục đích của Diễn đàn nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển quan hệ đối
tác công tư đóng góp vào tiến trình thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững
toàn cầu 2030 thông qua thực hiện Tăng trưởng xanh, và tạo điều kiện phổ
biến và mở rộng quy mô thực hiện các giải pháp trên phạm vi toàn cầu.
Diễn giả:

Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam
09.45 – 10.00

Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh từ đổi mới sáng tạo trong
kỷ nguyên số
Đổi mới sáng tạo luôn là một trong những bánh lái quan trọng cho thành công
của doanh nghiệp. Đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 khi mà
tốc độ thay đổi của công nghệ diễn ra chóng mặt, thì doanh nghiệp càng cần
nhanh chóng thích nghi với những thay đổi đó, tích cực thực hiện đổi mới sáng
tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó không bị tụt lại trên đường đua
hội nhập.

Diễn giả:

Ông Đàm Hoành Chiến, Trưởng Bộ phận Chiến lược và Vận hành Công nghệ
thông tin toàn quốc – Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam
10.00 – 10.15

Việt Nam đón nhận kỷ nguyên số hóa: Những thách thức và cơ hội
cho cộng đồng doanh nghiệp
Năm 2017, VCCI đã thành lập Tổ tư vấn về Phát triển bền vững & Kỷ nguyên
số hóa, với nhiệm vụ đề xuất lên Chính phủ các chính sách/ kế hoạch hành
động liên quan đến cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, cũng như hỗ trợ cộng
đồng doanh nghiệp tại Việt Nam bắt kịp những thay đổi/ đáp ứng được nhu
cầu đặt ra từ cuộc CMCN lần thứ 4.
Đại diện của Tổ tư vấn sẽ giới thiệu đến các đại diện tham dự Hội nghị những
kết quả từ Khảo sát Cách mạng kỹ thuật số: Nhận thức của cộng đồng doanh
nghiệp và tác động của CMCN 4.0, đi kèm với những đề xuất liên quan giúp
doanh nghiệp vượt qua những thách thức cũng như tận dụng những cơ hội
mà CMCN lần 4 mang lại.
Diễn giả:
• Ông Denis Brunetti - Đồng Chủ tịch Tổ tư vấn về PTBV và Kỷ nguyên số

hóa (VBCSD-VCCI), Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia
• Ông Rex Macaskill – Đồng Chủ tịch Tổ tư vấn về PTBV và Kỷ nguyên số hóa
(VBCSD-VCCI), Giám đốc Dịch vụ Tư vấn, PwC Đông Nam Á
10.15 – 10.35

Nghỉ giải lao

10.35 – 12.30

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ
Bên cạnh vai trò chủ đạo của Chính phủ, Chương trình nghị sự 2030 cũng nhấn
mạnh vai trò quan trọng của khu vực tư trong việc hiện thực hóa các Mục tiêu
toàn cầu, qua đó chuyển đổi toàn diện thế giới hiện nay của chúng ta. Trong
đó, hợp tác công tư chính là một công cụ hiệu quả để thực hiện thành công
các mục tiêu và chương trình theo định hướng phát triển bền vững.
Các tọa đàm chuyên đề tại Phiên họp mở rộng của VBCSD sẽ bàn đến những
chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm hiện nay, đó là: (i) xây dựng nền kinh tế
tuần hoàn – một mô hình kinh tế mới của thế giới, nơi không còn khái niệm
chất thải và mọi nguồn lực đều được tận dụng một cách triệt để và hiệu quả;
(ii) tương lai của việc làm trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 – khi trí tuệ nhân
tạo, internet vạn vật, tự động hóa lên ngôi thì vai trò của Chính phủ và khu
vực tư là gì để đảm bảo công ăn việc làm cho mỗi người dân; (iii) lập báo cáo
bền vững & Bộ chỉ số CSI - những công cụ để quản trị rủi ro, thu hút tốt hơn
các cơ hội kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; và
(iv) thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh
– bài toán năng suất lao động luôn là bài toán cần giải đáp để phục vụ tăng

trưởng kinh tế, vấn đề đó càng trở nên bức thiết hơn khi Việt Nam đang đón
nhận kỷ nguyên số hóa và tham gia nhiều hơn, sâu hơn vào các Hiệp định
thương mại quốc tế.
Những chia sẻ từ các Bộ, ban ngành cấp trung ương; đại diện cơ quan quản
lý cấp địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; những sáng kiến từ các doanh
nghiệp tiêu biểu cùng sự đối thoại cởi mở với đại diện doanh nghiệp sẽ mở ra
những lời giải cho các vấn đề hiện nay cũng như những kiến nghị về chính
sách hữu ích cho Chính phủ.
10.35 – 12.30

Phiên 1: Nền kinh tế tuần hoàn – Hợp tác để tăng trưởng xanh
Theo đuổi mô hình nền kinh tế tuần hoàn có thể mở ra cơ hội thị trường trị
giá đến 4.5 nghìn tỷ USD, đồng thời giúp giải quyết hàng loạt các vấn đề về
môi trường, khan hiếm nguồn lực trong tương lai. Kinh tế tuần hoàn sẽ sớm
trở thành mô hình kinh tế ưu việt mà các quốc gia và doanh nghiệp theo đuổi
định hướng phát triển bền vững hướng đến. Để xây dựng thành công nền kinh
tế tuần hoàn tại Việt Nam, sẽ cần đến những nỗ lực từ phía Chính phủ để kiến
tạo hành lang chính sách phù hợp cũng như những chương trình hợp tác công
tư hiệu quả và các sáng kiến kinh doanh theo mô hình kinh tế tuần hoàn từ
chính các doanh nghiệp.

Mục đích của tọa đàm:
✓ Cập nhật các chính sách của Chính phủ liên quan đến vấn đề quản lý môi
trường, xử lý chất thải
✓ Cập nhật về tình hình triển khai kinh tế tuần hoàn trên thế giới
✓ Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các sáng kiến, các mô hình kinh doanh liên
quan, qua đó giúp những doanh nghiệp quan tâm đến KTTH định hướng
được những việc cần chuẩn bị để có thể triển khai thành công mô hình
này
✓ Thu hút cộng đồng DN thực hiện các mô hình kinh doanh theo hướng
tăng trưởng xanh
✓ Đề ra được những kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN để có thể
triển khai thành công và nhân rộng những mô hình kinh doanh theo định
hướng KTTH

Điều phối viên:
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty TNHH Nhà máy
Bia HEINEKEN Việt Nam

Nội dung dự kiến của Phiên 1:
10.35
10.40

– Điều phối viên giới thiệu

10.40
10.50

– Cập nhật những chính sách về môi trường có tác động lớn
đến định hướng/ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

[Diễn giả: Ông Dương Thanh An, Phụ trách Vụ chính

sách, Pháp chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường]
10.50
11.00

– Tình hình triển khai Nền kinh tế tuần hoàn trên thế giới
[Diễn giả: Ông Bo Mønsted, Tham tán Thương mại, Đại

sứ quán Đan Mạch]
11.00
11.10

– Sáng kiến “Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp triển khai Nền
kinh tế tuần hoàn” [Diễn giả: Ông Nguyễn Quang Vinh,

Tổng Thư ký VCCI kiêm Phó Chủ tịch VBCSD]
11.10
11.20

– Thúc đẩy phát triển năng lượng xanh thông qua mô hình
hợp tác công-tư [Diễn giả: Ông Nico Barito, Giám đốc Tổ

11.20
12.10

– Tọa đàm

chức hành động về chống biến đổi khí hậu (R20) khu vực
Châu Á – Thái Bình Dương]
✓ Ông Dương Thanh An, Phụ trách Vụ chính sách, Pháp
chế và Thanh tra - Tổng cục Môi trường (cung cấp góc
nhìn và thông tin cập nhật từ cơ quan quản lý)
✓ Ông Tristan Ace, Quản lý chương trình Doanh nghiệp
xã hội toàn cầu, Hội đồng Anh (thu hút sự tham gia
của doanh nghiệp xã hội để thúc đẩy triển khai nền
KTTH + đề xuất kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng
DN)
✓ Ông Nico Barito, Giám đốc Tổ chức hành động về
chống biến đổi khí hậu (R20) khu vực Châu Á – Thái
Bình Dương (chia sẻ về kinh nghiệm triển khai các dự
án sản xuất năng lượng xanh thông qua mô hình hợp
tác công-tư)
✓ Bà Lê Từ Cẩm Ly, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại khu
vực Đông Dương, Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam
(cung cấp thông tin chi tiết về mô hình kinh doanh
đang được triển khai trong Sáng kiến Không xả thải
vào thiên nhiên + đề xuất kiến nghị cho Chính phủ và
cộng đồng DN)
✓ Ông Tomoyuki Sasama, Giám đốc quốc gia Công ty
Dow Việt Nam (chia sẻ sáng kiến của doanh nghiệp +
đề xuất kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN)
✓ Nguyễn Hồng Ngọc Trang, Trưởng Bộ phận Phát triển
kinh doanh, INSEE Ecocycle Việt Nam (chia sẻ về sáng
kiến của doanh nghiệp + đề xuất kiến nghị cho Chính
phủ và cộng đồng DN)
✓ Ông Huỳnh Minh Nhựt, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH
MTV Môi trường Đô thị Tp. HCM (CITENCO) (chia sẻ

về kinh nghiệm phối hợp với doanh nghiệp trong thực
hiện các dự án xử lý chất thải + đề xuất kiến nghị cho
Chính phủ và cộng đồng DN)

10.35 – 12.30

12.10
12.25

– Thảo luận và Hỏi đáp

12.25
12.30

– Điều phối viên tổng hợp nội dung đã được thảo luận

Phiên 2: Tương lai của việc làm: Việc làm và vai trò của khu vực tư để
xây dựng một Việt Nam hiện đại
Những tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV đến thị trường lao
động đang ngày một hiện hữu rõ nét. Với cách vận hành, quản lý nhân lực cũ
thì rất có thể các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức.
Do đó, việc tăng cường năng lực, thay đổi cách đào tạo, thay đổi nhận thức
của người lao động và người sử dụng lao động đóng vai trò then chốt cho sự
tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc triển khai những mô
hình/ cách thức kinh doanh sáng tạo và áp dụng khoa học công nghệ mới cũng
là nền tảng để tăng năng suất lao động, tiết giảm việc tiêu thụ các nguồn lực,
giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong dài hạn nói chung và trong kỷ
nguyên số hóa nói riêng.

Mục đích của tọa đàm:
✓ Thúc đẩy đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển
trong nước, quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp về cách thức xây dựng
một nền móng vững chắc cho thị trường lao động để đáp ứng được những
yêu cầu từ CMCN 4.0
✓ Chia sẻ các sáng kiến, thực tiễn tại doanh nghiệp trong việc xây dựng các
chiến lược phát triển và quản trị nhân sự phù hợp với bối cảnh hiện nay
✓ Đưa ra được các kiến nghị và đề xuất phù hợp cho Chính phủ và cộng
đồng doanh nghiệp để đảm bảo tương lai của việc làm trong thời đại
CMCN 4.0

Điều phối viên:
Bà Keiko Inoue, Điều phối Chương trình Phát triển con người, giới, việc làm,
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Nội dung dự kiến của Phiên 2:
10.35
10.40

– Điều phối viên giới thiệu

10.40
10.55

– Việc làm và vai trò của khu vực tư trong xây dựng một
Việt Nam hiện đại [Diễn giả: Obert Pimhidzai, Chuyên gia

kinh tế cấp cao, Ngân hàng Thế giới]

10.55
11.05

– Định hướng chính sách của Chính phủ để chuẩn bị cho thị
trường lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0
[Diễn giả: Bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ

Lao động, Thương binh, Xã hội]
11.05
11.15

– Chiến lược quản trị nhân sự cho doanh nghiệp trong bối
cảnh CMCN 4.0 [Diễn giả: Ông Phạm Văn Thinh, Tổng

giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam]
11.15
12.10

– Tọa đàm
✓ Bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm - Bộ Lao
động, Thương binh và Xã hội (cung cấp quan điểm,
thông tin cập nhật từ cơ quan quản lý nhà nước liên
quan đến việc xây dựng một thị trường lao động đủ
năng lực đáp ứng yêu cầu từ CMCN 4.0 + đề xuất kiến
nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN)
✓ Ông Obert Pimhidzai, Chuyên gia kinh tế cấp cao, Ngân
hàng Thế giới (cung cấp góc nhìn, ý kiến từ tổ chức
quốc tế và những thông tin hữu ích liên quan đến vấn
đề việc làm từ Báo cáo Việt Nam 2035 + đề xuất kiến
nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN)
✓ Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch TBS Group (kinh
nghiệm quản trị nhân sự trong những ngành có nguy
cơ việc làm bị đe dọa nhiều bởi CMCN 4.0 + đề xuất
kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN)
✓ Ông Trần Vũ Hoài, Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại &
Phát triển bền vững, Công ty TNHH Quốc tế Unilever
Việt Nam (các sáng kiến nhằm cải thiện và đảm bảo
sinh kế của người dân có hoàn cảnh khó khăn trong
chuỗi giá trị của doanh nghiệp + đề xuất kiến nghị cho
Chính phủ và cộng đồng DN)
✓ PGS. TS. Trương Nam Thắng, Giám đốc Trung tâm
Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp, ĐH Kinh tế Quốc dân
(cập nhật sự chuẩn bị của các cơ sở đào tạo cho người
trẻ trước khi gia nhập thị trường lao động để đáp ứng
yêu cầu từ CMCN 4.0 + đề xuất kiến nghị cho Chính
phủ và cộng đồng DN)
✓ Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại - Amway
Việt Nam (đảm bảo tương lai của việc làm thông qua
những phương thức kinh doanh mới + đề xuất kiến
nghị cho Chính phủ và cộng đồng DN)

12.10
12.25

– Thảo luận và Hỏi đáp

12.25
12.30
10.35 – 12.30

– Điều phối viên tổng hợp nội dung đã được thảo luận

Phiên 3: Lập báo cáo bền vững & Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững
(CSI)
Khi hoạt động quản trị doanh nghiệp càng hiệu quả thì doanh nghiệp càng đạt
được nhiều thành công lớn và bền vững trong dài hạn. Việc áp dụng và thực
hiện Bộ chỉ số CSI cũng như lập báo cáo bền vững chính là một trong những
công cụ, nền tảng thiết yếu và hữu hiệu giúp doanh nghiệp nhìn nhận và đánh
giá lại tổng thể chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong ngắn-trung-dài
hạn, qua đó kịp thời nắm bắt được những cơ hội mới do phát triển bền vững
mang lại.
Mục đích của tọa đàm:
✓ Cập nhật về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại
Việt Nam 2018 và áp dụng Bộ chỉ số CSI trong lập báo cáo bền vững
✓ Chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến của doanh nghiệp trong lập báo
cáo bền vững và quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền
vững
✓ Đưa ra những kiến nghị cho Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để
giúp cộng đồng DN thực hiện các hoạt động báo cáo, minh bạch hóa
thông tin sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho
cộng đồng DN
Điều phối viên:
Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Nội dung dự kiến của Phiên 3:
10.35
10.40

– Điều phối viên giới thiệu

10.40
10.50

– Giới thiệu về Chương trình đánh giá, công bố doanh
nghiệp bền vững Việt Nam và cập nhật Bộ chỉ số Doanh
nghiệp bền vững CSI 2018 [Diễn giả: Ông Phạm Hoàng

Hải, Điều phối viên Ban Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì
sự PTBV Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại & Công
nghiệp Việt Nam]
10.50
11.00

– Các công cụ quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro hiệu
quả [Diễn giả: Ông Hoàng Đức Hùng, Phó Tổng giám

đốc, Công ty TNHH PwC Việt Nam]
11.00
12.10

– Tọa đàm
✓ Đại diện Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch &
Đầu tư (trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp)

✓ Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc, Sở Giao dịch
chứng khoán Tp. HCM (đánh giá, cập nhật lộ trình minh
bạch hóa thông tin của doanh nghiệp VN + đề xuất
kiến nghị cho Chính phủ & cộng đồng doanh nghiệp)
✓ Ông Phạm Hoàng Hải, Điều phối viên Ban Thư ký
VBCSD (chia sẻ sâu hơn về Bộ chỉ số CSI và hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hiệu quả CSI)
✓ Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc, Công
ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) (chia sẻ về
việc gắn kết SDGs trong lập báo cáo bền vững + đề
xuất kiến nghị cho Chính phủ & cộng đồng DN)
✓ Ông Nguyễn Công Minh Bảo – Trưởng đại diện GRI tại
Việt Nam (chia sẻ về Chương trình Doanh nghiệp Cạnh
tranh hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp lập báo cáo bền
vững đầu tiên & mối liên quan giữa CSI và GRI + đề
xuất kiến nghị cho Chính phủ & cộng đồng DN)
✓ Bà Phan Thị Thanh Xuân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư
ký Hiệp hội Da - Giày – Túi xách Việt Nam (sự cần thiết
của việc xây dựng Bộ chỉ số riêng cho các ngành đặc
thù + đề xuất kiến nghị cho Chính phủ & cộng đồng
DN)

10.35 – 12.30

12.10
12.25

– Thảo luận và Hỏi đáp

12.25
12.30

– Điều phối viên tổng hợp nội dung đã được thảo luận

Phiên 4: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất lao động
và năng lực cạnh tranh
Tăng năng suất lao động có thể được coi như một trong những chiếc chìa khóa
thiết yếu mở cánh cửa phát triển kinh tế ổn định trong dài hạn của quốc gia.
Để nâng cao năng suất lao động cũng như cải thiện năng lực cạnh tranh cần
thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến
sự bùng nổ của Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ và số hóa hứa hẹn
nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng kinh tế và tạo thêm việc làm tay
nghề cao, đem đến những cơ hội to lớn về kinh tế - xã hội cho tất cả các nền
kinh tế.
Mục đích của tọa đàm:
✓ Cập nhật các thông tin mới nhất, các thông lệ tốt nhằm thúc đẩy đổi mới
sáng tạo và áp dụng công nghệ mới
✓ Chia sẻ các kinh nghiệm, sáng kiến của doanh nghiệp trong triển khai đổi
mới sáng tạo

✓ Đề ra được những kiến nghị, đề xuất cho Chính phủ và cộng đồng doanh
nghiệp để xây dựng được kế hoạch thực hiện đổi mới sáng tạo, giúp nâng
cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh
Điều phối viên:
Ông Cengiz Cihan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao, UNDP Việt Nam
Nội dung dự kiến của Phiên 4:
10.35
10.40

– Điều phối viên giới thiệu

10.40
10.55

– Đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong bối cảnh
CMCN 4.0 [Diễn giả: Asya Akhlaque, Chuyên gia Kinh tế

trưởng, Ngân hàng thế giới tại VN]
10.55
11.05

– Bức tranh năng suất lao động tại Việt Nam [Diễn giả:

11.05
11.15

– Sự sẵn sàng của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam trước
cuộc CMCN 4.0 [Diễn giả: Chuyên gia của UNDP]

11.15
11.25

– Chương trình khởi đầu về đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

11.25
12.10

– Tọa đàm

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Năng suất Việt
Nam]

[Diễn giả: Bà Nazia Ijaz, Chuyên gia Phát triển hợp tác
doanh nghiệp, UNICEF]
✓ Bà Asya Akhlaque, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân
hàng thế giới (cung cấp thêm thông tin về cách thức
triển khai đổi mới sáng tạo trong hoạt động vận hành
doanh nghiệp, quản trị của Chính phủ + đề xuất kiến
nghị cho Chính phủ & cộng đồng DN)
✓ Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến
lược và Chính sách Khoa học Công nghệ (kế hoạch của
Chính phủ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo)
✓ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện năng suất (đề
xuất kiến nghị để nâng cao năng suất lao động cho
Chính phủ và cộng đồng DN)
✓ Ông Lucky Gani, Giám đốc quốc gia phụ trách
marketing và điều hành, Công ty TNHH Microsoft Việt
Nam (các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy
tăng trưởng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ + đề
xuất kiến nghị cho Chính phủ & cộng đồng DN)
✓ Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao, Công ty
TNHH Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam (sáng kiến của

doanh nghiệp trong thực hiện đổi mới sáng tạo + đề
xuất kiến nghị cho Chính phủ & cộng đồng DN)
✓ Bà Thạch Lê Anh, Sáng lập viên kiêm Tổng giám đốc
Vietnam Silicon Valley (chia sẻ về kinh nghiệm hỗ trợ
các dự án khởi nghiệp + đề xuất kiến nghị cho Chính
phủ & cộng đồng DN)
12.10
12.25

– Thảo luận & Hỏi đáp

12.25
12.30

– Điều phối viên tổng hợp nội dung đã được thảo luận
TIỆC TRƯA (12.30 – 13.15)

PHIÊN BUỔI CHIỀU – PHIÊN TOÀN THỂ
13.15 – 13.45

Đón tiếp đại biểu

13.45 – 13.50

Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

13.50 – 14.05

Phát biểu khai mạc

14.05 – 14.20

Báo cáo 1: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0
Diễn giả:

Đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14.20 – 14.35

Báo cáo 2: Cải cách kinh tế & Tương lai của việc làm tại Việt Nam
Diễn giả:

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam
14.35 – 14.50

Báo cáo 3: Hợp tác công tư thúc đẩy cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
Diễn giả:

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiêm Đồng Chủ tịch VBCSD
14.50 – 15.05

Báo cáo 4: Đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp 4.0
Diễn giả:

Đại diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ
15.05 – 15.20

Báo cáo 5: Bài học kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh của
Thành phố Hồ Chí Minh
Diễn giả:

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo 6: Doanh nghiệp triển khai 17 SDGs để nâng cao năng suất

15.20 – 15.35

lao động & năng lực cạnh tranh
Diễn giả:

Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao – Công ty TNHH Nhà máy Bia
HEINEKEN Việt Nam
15.35 – 15.50

Nghỉ giải lao

15.50 – 16.20

Tham luận

15.50 – 16.00

Tham luận của lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường

16.00 – 16.10

Tham luận của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội

16.10 – 16.20

Tham luận của lãnh đạo TBS Group

16.20 – 16.40

Thảo luận & Hỏi đáp

16.40 – 17.30

Báo cáo tóm tắt kết quả các Tọa đàm chuyên đề

TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiêm Đồng Chủ tịch VBCSD
Đại diện BTC tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng
Phát biểu kết luận Hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
17.30 – 17.40

Chụp ảnh lưu niệm

*Chương trình và Diễn giả có thể được thay đổi để đạt hiệu quả cao nhất

