“Tôi đánh giá cao những đóng
góp quan trọng của Hội đồng
Doanh nghiệp vì sự Phát triển
Bền vững Việt Nam (VBCSD)
cho Chính phủ thông qua việc
góp ý, phản biện và hỗ trợ hoạch
định chính sách.”

Phó Thủ tướng

VŨ ĐỨC ĐAM
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững
và Nâng cao Năng lực cạnh tranh phát biểu tại
Diễn đàn Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2015.

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) được
Chính phủ phê duyệt thành lập tại công văn số 6334/VPCP-KGVX ngày
08/09/2010 và chính thức ra mắt ngày 17/12/2010.
VBCSD là một tổ chức định hướng doanh nghiệp có nhiệm vụ phát huy vai
trò tích cực và sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp trong việc
thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc
chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành tốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ và
đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các đối tác trong xã
hội để đẩy mạnh phát triển bền vững.
VBCSD là một đối tác trong Mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Doanh nghiệp
vì sự Phát triển Bền vững Thế giới (WBCSD). Mạng lưới này bao gồm 69 Hội
đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững của các quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
BAN ĐIỀU HÀNH

Các nhóm công tác

BAN THƯ KÝ

Các nhóm công tác

Hội viên VBCSD là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân, thuộc mọi thành phần kinh tế và lĩnh vực thừa nhận điều lệ và tôn
chỉ mục đích của Hội đồng, có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh và
cam kết chủ động xúc tiến hỗ trợ các hoạt động/ sáng kiến/ chương trình/
dự án của Hội đồng, tự nguyện tham gia Hội đồng và tự nguyện đóng phí
hội viên.

Là diễn đàn cho cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm
và thông lệ tốt về phát triển bền vững;
Hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp lập ra và thực hiện chính
sách phát triển bền vững;
Làm cầu nối giữa các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm
truyền tải thông tin và phản ánh nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá
trình triển khai các chương trình phát triển bền vững;
Giới thiệu và phổ biến kinh nghiệm quốc tế, bài học hay của các quốc gia đi trước,
giúp các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với các
yêu cầu phát triển bền vững;
Thúc đẩy hợp tác và đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ngành và các đối
tác trong xã hội;
Nâng cao uy tín và năng lực canh tranh của doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình hội nhập của
doanh nghiệp vào khu vực và thế giới.

1. Truyền thông
Tham gia các chương trình phát thanh, truyền hình
do VBCSD/ VCCI phối hợp với các đài phát thanh
và truyền hình trung ương và địa phương thực hiện;
Được đăng các tin bài về các hoạt động của công
ty trong lĩnh vực phát triển bền vững và nâng cao
năng lực cạnh tranh trên các báo và tạp chí của
VCCI, truyền thông của Hội đồng như Diễn đàn
Doanh nghiệp, Vietnam Business Forum, Thế giới
Ảnh và trên các báo đối tác của VBCSD (Đây là
quyền lợi dành riêng cho Hội viên Chính thức);
Được cập nhật thông tin qua hệ thống thư điện tử,
Internet, thư từ, ấn phẩm của Hội đồng;
Được VBCSD hỗ trợ trong việc tổ chức/đồng tổ
chức các sự kiện trong nước và quốc tế như các
hội thảo, hội nghị, triển lãm, v.v. liên quan đến
phát triển bền vững;
Tham gia các cuộc đối thoại, thảo luận, hội thảo,
hội nghị, đối thoại chính sách do VBCSD và VCCI
tổ chức với các bên liên quan;
Tham gia cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Chủ tịch
Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng
cao năng lực cạnh tranh 6 tháng/lần để báo cáo
kết quả hoạt động của Hội đồng và tiếp thu ý kiến

chỉ đạo của Chính phủ (Đây là quyền lợi dành riêng
cho Hội viên Chính thức);
Có cơ hội quảng cáo và trưng bày các tài liệu sản
phẩm phù hợp của doanh nghiệp tại những sự kiện
liên quan do Hội đồng tổ chức;
Có logo/ tên thương hiệu được đăng tải trên
website của VBCSD và được in trên các biểu ngữ,
phông hoặc các ấn phẩm và tài liệu của Hội đồng
khi thích hợp;
Được đăng bài giới thiệu về doanh nghiệp trong
chuyên mục Hội viên trên Website của Hội đồng
(www.vbcsd.vn). (Đây là quyền lợi dành riêng cho
Hội viên Chính thức)

2. Đào tạo
Tham gia các khoá huấn luyện chuyên sâu (hoặc
theo yêu cầu) do Hội đồng tổ chức về các chủ đề
như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, biến
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao
động, quan hệ lao động, kinh doanh cùng người
nghèo, xây dựng báo cáo bền vững, v.v.;
Có cơ hội trình bày phổ biến kinh nghiệm điển hình
tốt của doanh nghiệp tại các hội nghị, hội thảo và

các khóa tập huấn;

vùng lãnh thổ trên thế giới;

Tham gia các chương trình, dự án do VBCSD, VCCI
và các đối tác trong nước và quốc tế thực hiện.

Có cơ hội hợp tác với hơn 200 các tập đoàn đa
quốc gia là thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp
vì sự Phát triển Bền vững Thế giới (WBCSD);

3. Nghiên cứu
Được tham gia vào các nhóm làm việc để thảo
luận và đưa ra các khuyến nghị, sáng kiến cho
Chính phủ về các vấn đề liên quan tới doanh
nghiệp trong việc phát triển bền vững và nâng cao
năng lực cạnh tranh;
Được tham gia các nghiên cứu về các vấn đề phát
triển bền vững và năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp (kiến nghị chủ đề nghiên cứu, chọn làm đối
tượng nghiên cứu, xây dựng điển hình, v.v.);
Được ưu tiên áp dụng các mô hình và thực tiễn
mới.

4. Hợp tác quốc tế
Có cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư, các nhà tài trợ,
các tổ chức phi chính phủ quốc tế;
Kết nối cơ hội kinh doanh, đầu tư, chia sẻ kinh
nghiệm hợp tác với 69 Hội đồng Doanh nghiệp
vì sự Phát triển Bền vững khác tại 69 quốc gia và

Được ưu tiên tham gia thành phần các đoàn doanh
nghiệp của Việt Nam trong các chuyến khảo sát
nước ngoài, tham dự các diễn đàn doanh nghiệp
trong khu vực và trên thế giới;
Tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới Hiệp
ước Toàn cầu Việt Nam (Global Compact Network
Vietnam, website: www. globalcompactvietnam.
org) là Mạng lưới Thành viên của Mạng lưới Hiệp
ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc - mạng lưới
lớn nhất hành tinh về Trách nhiệm Xã hội Doanh
nghiệp (TNXHDN), và các sáng kiến quốc tế về
TNXHDN khác như Hiệp hội Lao động Công bằng
(FLA), Sáng kiến Đạo đức Kinh doanh Na Uy (ETI),
v.v.

5. Hội viên Chính thức được tham gia Ban
điều hành và bỏ phiếu bầu Ban Điều hành
Hội đồng tại các kỳ Đại hội được tổ chức 03
năm 1 lần.

MỤC I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều

1

Hội đồng là tổ chức định hướng doanh nghiệp
phấn đấu vì sự phát triển bền vững. Hội đồng
do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam chủ trì thành lập.

Tên viết tắt: VBCSD

Tên Tổ chức: Hội đồng Doanh nghiệp vì sự
Phát triển Bền vững Việt Nam

Điện thoại: 024-3577 2700

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 9
Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tên tiếng Anh: Vietnam Business Council for
Sustainable Development

MỤC II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU
Điều

2

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền
vững Việt Nam có những chức năng sau:
Hội đồng sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng
Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao
Năng lực cạnh tranh trong việc triển khai thực
hiện các nhiệm vụ do Hội đồng Quốc gia về
Phát triển Bền vững và Nâng cao Năng lực
Cạnh tranh giao, gửi báo cáo tổng kết hoạt
động hàng năm cũng như đề xuất, kiến nghị
chính sách phục vụ sự nghiệp phát triển bền
vững.
Hội đồng tập hợp các nhà lãnh đạo doanh
nghiệp và các tổ chức, cơ quan có quan
tâm đến phát triển bền vững và được điều
hành bởi các thành viên với mục đích chính
là khuyến khích các Hội viên và cộng đồng
doanh nghiệp cùng tham gia và đóng góp
cho phát triển bền vững. Là nền tảng cho các
doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển bền
vững, Hội đồng sẽ xúc tiến một cách lâu dài
các thông lệ kinh doanh tốt nhất cũng như áp
dụng các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế có
hiệu quả đối với hệ sinh thái và thân thiện với
môi trường.

Điều
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Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền
vững Việt Nam có các nhiệm vụ sau:
Lãnh đạo các doanh nghiệp: Thực hiện tốt
các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã
hội và môi trường để phát triển kinh tế;
Kiến nghị chính sách: Đối thoại, kiến nghị và
cung cấp cho chính phủ các yếu tố đầu vào
cho việc phát triển các chính sách môi trường
trong doanh nghiệp một cách khả thi bao
gồm các thay đổi về luật, các nguyên tắc và
quy định nếu được yêu cầu; Thúc đẩy hợp tác
và mối quan hệ đối tác giữa cộng đồng doanh
nghiệp và xã hội dân sự; giới thiệu, phổ biến
và nhân rộng những mô hình/ dự án/ chương
trình hợp tác mang lại hiệu quả cao cho sự
nghiệp phát triển bền vững.
Thúc đẩy hợp tác và mối quan hệ đối tác giữa
cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự;
giới thiệu, phổ biến và nhân rộng những mô
hình/dự án/chương trình hợp tác mang lại hiệu
quả cao cho sự nghiệp phát triển bền vững.

Điều
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Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền
vững Việt Nam đạt các mục tiêu:
Xây dựng các mô hình xuất sắc về phát triển
bền vững, thí điểm các mô hình để phục vụ
cho mục đích nhân rộng sau này;
Tiến hành nghiên cứu thông qua tư vấn để

đánh giá tình hình hiện tại, xác định những
thiếu sót, đưa ra cách thức và phương thức
để cải thiện.
Lập báo cáo đánh giá hàng năm nêu lên các
nỗ lực, thành tựu, hạn chế và kế hoạch cho
năm sau.

MỤC III: HỘI VIÊN
Điều

5

Hội đồng có các loại hình hội viên sau:
Hội viên Chính thức: Là các tổ chức, doanh
nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi
thành phần kinh tế và lĩnh vực thừa nhận
điều lệ và tôn chỉ mục đích của Hội đồng,
tự nguyện tham gia Hội đồng, có thành tích
tốt trong hoạt động kinh doanh và cam kết
chủ động xúc tiến hỗ trợ các hoạt động/ sáng
kiến/ chương trình/ dự án của Hội đồng, tự
nguyện trả phí hội viên.
Hội viên Liên kết: Là các doanh nghiệp nhỏ,
các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc
tế tại Việt Nam thừa nhận điều lệ và tôn chỉ
mục đích của Hội đồng, tự nguyện tham gia
Hội đồng và tích cực tham gia các hoạt động/
sáng kiến/chương trình/dự án của Hội đồng,
tự nguyện đóng phí hội viên.
Hội viên Danh dự: Là các cá nhân hoặc tổ
chức có những cống hiến to lớn trong lĩnh
vực phát triển bền vững, hoặc những người đã
phục vụ xuất sắc cho Hội đồng.

Điều
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Quyền lợi của Hội viên
Bỏ phiếu bầu Ban Điều hành Hội đồng tại các
kỳ Đại hội được tổ chức 3 năm 1 lần (chỉ có
các hội viên sáng lập và các hội viên chính
thức mới có quyền bỏ phiếu). Truy cập và sử
dụng các nguồn thông tin chính thức của Hội
đồng.

Tham gia mọi cuộc họp, thảo luận, hội thảo,
hội nghị, đối thoại chính sách do Hội đồng tổ
chức với các bên liên quan.
Có cơ hội hợp tác với các thành viên của
những Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển
Bền vững khác trên thế giới.
Có quyền quảng cáo và trưng bày các tài liệu
sản phẩm của doanh nghiệp tại những sự kiện
do Hội đồng tổ chức với sự đồng ý của Ban
Điều hành Hội đồng.
Có logo/tên thương hiệu được in trên các biểu
ngữ, phông hoặc các ấn phẩm và tài liệu của
Hội đồng theo thỏa thuận với Ban Điều hành
Hội đồng.

Điều

7

Nghĩa vụ của Hội viên

Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh
nghiệm, các bài học cũng như các thông lệ
kinh doanh tốt với các hội viên khác;

Tuân thủ điều lệ và chấp hành thực hiện các
quyết định của Hội đồng;

Có ý thức đóng góp nhân lực, vật lực và tài
lực cho những sáng kiến/ chương trình/ dự án
của Hội đồng;

Thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp
bền vững bao hàm sự kết hợp chặt chẽ giữa
môi trường, đa dạng sinh học và các thông lệ
tốt về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp;

Đóng hội phí đầy đủ.

MỤC IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG
Điều

8

Ban Điều hành của Hội đồng
Ban Điều hành là cơ quan điều hành và điều
phối mọi hoạt động của Hội đồng.
Ban Điều hành do thành viên lựa chọn tại Đại
hội và được Chủ tịch VCCI phê duyệt. Ban
Điều hành gồm ít nhất 07 người, bao gồm
(các) Đồng Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch và
các Thành viên, với nhiệm kỳ 03 năm và do
các Hội viên Hội đồng bầu tại Đại hội.
Đồng Chủ tịch trong nhiệm kỳ giữ chức sẽ
chủ tọa tất cả các cuộc họp và Đại hội. Đồng
Chủ tịch là người có quyền quyết định và phải
ký vào biên bản của từng cuộc họp khi được
thông qua. Mọi quyền hành, chức năng, trách
nhiệm và nghĩa vụ của Đồng Chủ tịch khi
vắng mặt sẽ được giao lại cho các Phó Chủ
tịch theo nguyên tắc ủy quyền.
Ban Điều hành họp ít nhất 6 tháng một lần.
Tối thiểu phải có 1/2 tổng số Thành viên Ban
Điều hành dự họp.
Các quyết định của Ban Điều hành phải được
thông báo kịp thời đến tất cả Thành viên Ban

Điều hành và nếu cần thiết có thể tiến hành
bỏ phiếu qua thư tín. Việc chuẩn bị trưng cầu
ý kiến như vậy sẽ do Tổng Thư ký tiến hành.

Điều
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Quyền hạn của Ban Điều hành
Mời các cá nhân, tổ chức có những cống hiến
to lớn trong lĩnh vực phát triển bền vững, hoặc
những người đã phục vụ xuất sắc cho Hội
đồng làm Hội viên của Hội đồng;
Thành lập và quản lý các Nhóm làm việc/Ủy
ban chuyên trách và trao những quyền hạn
phù hợp và hướng dẫn cần thiết để thúc đẩy
thực hiện các sáng kiến/ dự án/ chương trình
cụ thể của Hội đồng;
Bổ sung những vị trí trống khi có Thành viên
Ban từ chức, bị truất quyền hoặc qua đời;
Đình chỉ hoặc miễn nhiệm Thành viên nào đó
do có hoạt động không phù hợp với tư cách
Hội viên của Hội đồng, với sự thông qua của
Đại hội;
Thông qua và quyết định lịch làm việc, địa
điểm, ngày giờ tiến hành Đại hội do Ban Thư
ký Hội đồng dự thảo;

Thông qua ngân sách và chương trình làm
việc;

với nội dung của từng Ủy ban và do Ban Điều
hành Hội đồng mời và lựa chọn.

Gây quỹ hoạt động của Hội đồng bằng cách
thu phí từ toàn bộ hoặc bất kỳ một tài sản nào
có thể thu phí một cách hợp pháp trong một
khoảng thời gian nhất định do Đại hội quyết
định;

Các Ủy ban chuyên trách sẽ có nhiệm vụ thực
hiện những dự án/ sáng kiến/ chương trình cụ
thể, phù hợp với từng Ủy ban; báo cáo, kiến
nghị những vấn đề trong phạm vi của Ủy ban
cho Ban Điều hành; báo cáo tổng kết lên Đại
hội Hội đồng.

Xem xét Điều lệ của Hội đồng và đưa ra những
đề xuất cần thiết để sửa đổi, bổ sung hoặc
thay thế Điều lệ;
Đề xuất giải thể Hội đồng và trong trường hợp
giải thể thì quyết định việc thanh lý các tài sản
cố định - và lưu động của Hội đồng.

Điều
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Ban Cố vấn
Ban Cố vấn bao gồm những chuyên gia từ các
Bộ, ngành, các Hiệp hội Doanh nghiệp và các
tổ chức quốc tế;
Các Thành viên Ban Cố vấn sẽ do Ban Điều
hành mời và có nhiệm kỳ 03 năm theo nhiệm
kỳ của Ban Điều hành;
Ban Cố vấn có nhiệm vụ tư vấn cho Ban Điều
hành về các hoạt động của Hội đồng.

Điều
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Các Uỷ ban chuyên trách
Hội đồng sẽ lập các Ủy ban chuyên trách,
như Ủy ban chuyên trách về giáo dục, Ủy ban
chuyên trách về phát triển, Ủy ban chuyên
trách về năng lượng - và biến đổi khí hậu, Ủy
ban chuyên trách về hệ sinh thái môi trường.
Các Ủy ban chịu sự quản lý của Ban Điều
hành và có Tổng Thư ký giúp việc hàng ngày.
Tham gia các Ủy ban chuyên trách là những
Doanh nghiệp Hội viên có hoạt động phù hợp

Điều
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Ban Thư ký
Ban Thư ký đặt tại Văn phòng Doanh nghiệp vì
sự Phát triển Bền vững (VP PTBV) thuộc VCCI
là bộ phận thư ký, hỗ trợ hành chính cho Hội
đồng. Ban Thư ký gồm Tổng Thư ký và một
số Cán bộ chuyên trách. Tổng Thư ký do Chủ
tịch VCCI bổ nhiệm và là Thành viên của Ban
Điều hành. Ban Thư ký là đơn vị hành chính
cấp 2, trực thuộc VP PTBV, VCCI. Các cán bộ
của Ban Thư ký được hưởng lương theo quy
chế hiện hành trích từ nguồn phí Hội viên của
Hội đồng.
Tổng Thư ký sẽ điều hành hoạt động và công
việc hàng ngày của Hội đồng phù hợp với điều
lệ, có trách nhiệm trả lời thư từ giao dịch, lưu
giữ sổ sách, chứng từ, giấy tờ trừ các sổ sách
kế toán và báo cáo tài chính của Hội đồng.
Tổng Thư ký phải ghi lại đầy đủ diễn biến các
cuộc họp và phải luôn cập nhật Danh sách
hội viên với đầy đủ chi tiết. Trong trường hợp
Tổng Thư ký vắng mặt, một thành viên Ban
Điều hành có mặt khác do Đồng Chủ tịch chỉ
định thay thế sẽ tiến hành ghi chép biên bản
cuộc họp.

MỤC V: ĐẠI HỘI
Điều

13

Đại hội
Đại hội họp 03 năm/lần dưới sự chủ trì của
Đồng Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch (trong
trường hợp Đồng Chủ tịch không thể tham
dự và theo nguyên tắc ủy quyền). Ngày giờ,
chương trình và cách thức tiến hành Đại hội
sẽ do Ban Điều hành đề xuất và Tổng Thư ký
thông báo bằng văn bản tới mọi Hội viên 30
ngày trước khi dự kiến tiến hành Đại hội. Tất
cả Hội viên Sáng lập, Hội viên Chính thức và
Hội viên Danh dự của Hội đồng đều có quyền
tham gia Đại hội.
Mọi nghị quyết dự kiến trình lên Đại hội phải
được Tổng Thư ký tiếp nhận ít nhất là 2 tuần
trước ngày tiến hành Đại hội.

Điều
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Đại hội sẽ xem xét các vấn đề sau:
Phê chuẩn và xét duyệt lại Điều lệ của Hội
đồng;
Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo
tài chính của Ban Điều hành;
Phê chuẩn chiến lược, kế hoạch hoạt động 3
năm và thông qua các nghị quyết đối với các
vấn đề chính yếu của Hội đồng;
Bầu Ban Điều hành của Hội đồng;
Quyết định chiến lược phát triển Hội viên Hội
đồng và mức phí Hội viên;
Xem xét, đánh giá và quyết định các vấn đề
do Ban Điều hành đệ trình.

Điều

Bản sao các Báo cáo kết quả hoạt động, Báo
cáo tài chính, Dự thảo ngân sách và Chương
trình làm việc của Đại hội phải được gửi cho
tất cả Hội viên chậm nhất là 07 ngày trước
ngày tiến hành Đại hội.

Điều

Các Hội viên của Hội đồng nên tham dự Đại
hội đầy đủ. Số lượng yêu cầu tham dự tối
thiểu là 50% Hội viên Chính thức. Bất kì nghị
quyết nào được thông qua tại Đại hội sẽ được
coi là hợp pháp và có hiệu lực với sự chấp
thuận của 2/3 số Hội viên Sáng lập và Hội
viên Chính thức tham dự Đại hội.
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Đại hội bất thường có thể được Ban Điều hành
triệu tập khi có sự yêu cầu bằng văn bản của
1/3 số Hội viên Chính thức, trong đó nêu rõ
mục đích yêu cầu triệu tập họp. Số Hội viên
cần thiết tham dự Đại hội bất thường cũng
giống như đối với Đại hội và phải gửi thông
báo đến tất cả Hội viên ít nhất là trước 14
ngày. Đại hội bất thường do các Hội viên
Chính thức yêu cầu được tổ chức trong vòng
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu
cầu này.
Nếu một giờ sau thời điểm được ấn định để
tiến hành Đại hội bất thường do các Hội viên
yêu cầu triệu tập mà vẫn không có đủ số
lượng Hội viên cần thiết để tiến hành họp thì
cuộc họp sẽ bị bãi bỏ và những yêu cầu triệu
tập họp như vậy sẽ không được đáp ứng ít
nhất là sau 1 năm kể từ ngày đó.

MỤC VI: TÀI CHÍNH
Nguồn tài chính phục vụ cho Ban Thư ký và các hoạt động của Hội đồng là từ phí Hội viên (hội phí), ngân sách
Nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng, ủng hộ, hỗ trợ của các Hội viên, tài trợ của các tổ chức trong
và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, phí quản lý các chương trình/ dự án.

Điều
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Hội phí
Mức hội phí này sẽ do Ban Điều hành quy
định và được Đại hội chấp thuận, bao gồm phí
gia nhập và hội phí thường niên.
Hội viên danh dự được miễn đóng phí hội viên.

kết nộp hội phí vào tháng 1 hàng năm. Bất
cứ Hội viên nào chậm trả hội phí quá 6 tháng
sẽ bị loại trừ khỏi danh sách Hội viên của Hội
đồng.
Tất cả các hoạt động thu chi của Hội đồng sẽ
phải tuân thủ theo quy định hiện hành.

Tất cả Hội viên Chính thức và Hội viên Liên

MỤC VII: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều
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Đại hội có đầy đủ quyền hạn để sửa đổi, bổ
sung, điều chỉnh và ban hành Điều lệ. Những
sự sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Điều lệ
chỉ có hiệu lực khi được sự biểu quyết chấp
thuận của 2/3 số Hội viên Chính thức có mặt

tại Đại hội, và khi đó được coi là một bộ phận
cấu thành của Điều lệ và ràng buộc trách
nhiệm của tất cả Hội viên Hội đồng.

MỤC VIII: GIẢI THỂ HỘI ĐỒNG
Điều
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Hội đồng chỉ giải thể khi có sự biểu quyết chấp thuận của 2/3 số Hội viên của Hội đồng tại Đại hội được
triệu tập vì mục đích này.

Năm 2016, VBCSD cho ra đời Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI).
Đây có thể nói là bước đột phá bởi lần đầu tiên có một đơn vị lập ra bộ
chỉ số này ở Việt Nam, thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt
Nam. Ưu điểm của Bộ chỉ số này là dễ sử dụng, có thể áp dụng được
với tất cả doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô khác nhau.
Việc thực hiện CSI có thể giúp lãnh đạo doanh nghiệp định lượng, đánh
giá, phân loại chính xác độ bền vững của doanh nghiệp nhờ các câu hỏi
được thiết kế cụ thể, bao quát và đảm bảo tính khoa học, khách quan.
Cũng trong năm này, VBCSD đã tổ chức thành công Chương trình Đánh
giá, Xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam năm 2016 và chọn
ra 100 doanh nghiệp bền vững nhất. CSI được sử dụng làm tiêu chí đánh
giá và định lượng mức độ bền vững của doanh nghiệp. Việc tham gia và
đạt thứ hạng cao trong bảng xếp hạng còn mở ra cho các doanh nghiệp
cơ hội nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực, cơ hội kinh
doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư
và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh theo hướng bền
vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Đây cũng là sự ghi nhận của Chính
phủ, Bộ Ban ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các
hoạt động của những doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp xuất
sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Sau lễ vinh danh lần thứ nhất, hàng năm VBCSD tổ chức Chương trình
Đánh giá, Xếp hạng Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam nhằm mục đích
tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt phát triển bền vững ở các khía
cạnh xã hội, bảo vệ môi trường và kinh tế đồng thời thúc đẩy nhân rộng
áp dụng CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại đường dẫn: http://vbcsd.vn

Trích lời Ông

VŨ TIẾN LỘC

Chủ tịch Phòng thương mại &
Công nghiệp Việt Nam

“Với loại giấy thông
hành mang tên CSI, “cái
vốn” của doanh nghiệp
sẽ không chỉ dừng lại ở
vốn tài chính, mà sẽ được
củng cố vững chắc hơn
bởi “vốn xã hội – niềm tin
vào doanh nghiệp.”

CÁC

(Sustainable
Development Goals - SDG

Gs)

Tháng 9/2015, các nhà lãnh đạo từ 193 quốc
gia thành viên Liên Hợp Quốc đã chính thức
thông qua Chương trình Nghị sự năm 2030 với
trọng tâm là 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững
(SDGs). Kế thừa các Mục tiêu Phát triển Thiên
niên Kỷ (MDGs), SDGs đặt ra chương trình nghị
sự phát triển toàn diện và tham vọng hơn, đòi
hỏi sự tham gia của các Chính phủ, tổ chức xã
hội dân sự và doanh nghiệp trên toàn thế giới.
VBCSD đóng vai trò truyền bá và định hướng
cộng đồng doanh nghiệp thực hiện 17 SDGs
tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy và tăng
cường quan hệ đối tác Doanh nghiệp-Chính
phủ-Xã hội, truyền thông nâng cao nhận thức,
đào tạo, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo
tiền đề cho việc ban hành các chính sách của
Chính phủ cũng như cam kết và hành động của
cộng đồng doanh nghiệp đối với việc thực hiện
SDGs tại Việt Nam.

BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Tầng 4, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào
Duy Anh, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 4 3577 2700
Fax: +84 4 3577 2699
www.vbcsd.vn

