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Thông tin chung về Chương trình

1.1 Căn cứ thực hiện Chương trình
Thông báo số
398/TB-VPCP ngày
15/12 về việc xếp
hạng doanh nghiệp
bền vững

Loạt Nghị quyết số 02/NQ-CP
(trước đây là Nghị quyết
19/NQ-CP) về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao
năng lực cạnh tranh quốc gia

Thông báo số 358/TBVPCP ngày 8/10/2019
về Kết luận của Thủ
tướng Chính phủ tại Hội
nghị toàn quốc về PTBV
năm 2019
Quyết định 1658/QĐTTg ngày 1/10/2021 phê
duyệt Chiến lược quốc
gia về tăng trưởng xanh
giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn 2050

Nghị quyết số
136/NQ-CP năm
2020 về phát triển
bền vững

Chương trình Nghị
sự 2030 về Phát
triển bền vững

Thực hiện 6 nhiệm vụ
giải pháp trọng tâm
và 3 đột phá chiến
lược của VCCI nhiệm
kỳ VII (2021-2026)

Quyết định số 1362/QĐTTg ngày 11/10/2019 của
Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt kế hoạch PTBV
doanh nghiệp khu vực tư
nhân đến năm 2025, tầm
nhìn 2030

1.2 Sơ đồ tổ chức thực hiện Chương trình
Ban Chỉ đạo
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam (VCCI)
Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA)
Tổng Liên đoàn Lao động (VGCL)

Đơn vị truyền thông
Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
Tạp chí Tiềm năng Việt
Tạp chí Thương gia

Ban Tổ chức
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển
Bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI)
Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền
vững (SDforB)

Hội đồng xét duyệt
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
(MOLISA)
Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(VGCL)
Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát
triển Bền vững (SDforB)
Viện Năng suất Việt Nam (VNPI)

Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
Mạng lưới DN VN hỗ trợ phát triển
quyền năng phụ nữ
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và PT
Môi trường (CERED)
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Công ty CP tư vấn EPRO
Chuyên gia độc lập

1.3 Kế hoạch triển khai Chương trình
Tiếp nhận hồ sơ từ
Doanh nghiệp (hạn cuối
31/8/2022)
Tập huấn về Bộ
chỉ số CSI

Cập nhật, điều
chỉnh Bộ chỉ số CSI
Xây dựng phần
mềm nộp, quản lý
và chấm điểm hồ sơ
trực tuyến
Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Họp HĐXD
lần 1, chấm
hồ sơ

Phát
động
Chương
trình

Tham vấn
các cơ quan
chức năng,
DN giải trình
các vấn đề
liên quan

Họp HĐXD
lần 2

Lễ công bố
DN bền
vững 2022

Họp Ban Chỉ
đạo Chương
trình

Truyền thông Chương trình
Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Quy chế & cách thức tham gia
Chương trình

2.1. Đối tượng và điều kiện tham dự

ĐỐI TƯỢNG
Tất cả các đối tượng doanh
nghiệp:
 Đang hoạt động tại Việt
Nam từ 03 năm trở lên
 KHÔNG phân biệt quy
mô, loại hình và hình thức
đầu tư

ĐIỀU KIỆN
 KHÔNG vi phạm pháp luật
nghiêm trọng đến thời điểm nộp
hồ sơ hoặc
 ĐÃ CÓ đã khắc phục những vi
phạm một cách triệt để và được
xác nhận bởi cơ quan chức
năng
 CÓ hiệu quả về mặt kinh tế
trong hoạt động sản xuất kinh
doanh

2.2 Cách thức tham dự Chương trình

Nộp hồ sơ online
tại csi2022.vbcsd.vn

Tải và điền đơn
đăng ký tham
gia từ trang
thông tin của
chương trình:
vbcsd.vn/csi
(có dấu xác
nhận của DN)

Đối với doanh nghiệp
ĐÃ CÓ tài khoản tham
dự Chương trình năm
2021
Đối với doanh nghiệp
CHƯA CÓ tài khoản
tham dự Chương trình

DN sử dụng tài
khoản đã có để
đăng nhập vào
phần mềm tại
csi2022.vbcsd.vn

DN tải thư
đăng ký
tham gia lên
phần mềm

DN đăng ký tài
khoản online tại
csi2022.vbcsd.vn

DN đăng
nhập vào
phần mềm
và tải lên
thư đăng
ký tham
gia

• Hồ sơ cần được hoàn thiện trước ngày 31/08/2022
• Năm 2022, Chương trình chỉ nhận hồ sơ qua
hình thức trực tuyến

Ban tổ chức
xác nhận tài
khoản cho DN

DN tiến hành
khai Bộ Chỉ số
tại phần mềm
online để hoàn
thành hồ sơ
tham dự
Chương trình

2.3. Một số lưu ý khi nộp hồ sơ trực tuyến

Hồ sơ tham dự bao
gồm:

Chuẩn bị các thông
tin được yêu cầu tại
Bộ Chỉ số

• Đơn đăng ký tham dự
• Bộ chỉ số CSI 2022 được DN
hoàn thiện
• Các tài liệu, hình ảnh chứng
minh việc thực hiện các chỉ số
tại DN

• Tải về Bộ Chỉ số và hướng
dẫn tại vbcsd.vn/csi để tham
khảo
• Nên tổ chức một nhóm để xây
dựng hồ sơ
• Chuẩn bị các tài liệu, hình ảnh
giai đoạn từ năm 2019 cho
đến thời điểm nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ chính thức tại
website csi2022.vbcsd.vn
• Hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến
được mở sau Lễ phát động
• Mỗi DN có duy nhất 01 tài
khoản nộp hồ sơ, được định
danh theo mã số thuế
• DN có thể hoàn thiện theo
từng phần hoặc hoàn thiện
trong một lần
• Lưu ý bấm Hoàn thành để
thông báo với Ban tổ chức
việc hoàn thành nộp hồ sơ của
DN

2.4 Đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp bền vững

Hồ sơ DN được đánh giá,
chấm điểm bởi HĐXD của
Chương trình.

DN có tổng điểm số
trên trung bình sẽ
được tham vấn tuân
thủ pháp luật từ các cơ
quan chức năng có
liên quan

DN được
thông báo và
giải trình
những vấn đề
có liên quan
tới tuân thủ
pháp luật

Lựa chọn doanh nghiệp
theo từng lĩnh vực sản
xuất và thương mại –
dịch vụ từ cao xuống
thấp

2.5 Các hình thức biểu dương doanh
nghiệp bền vững
ĐIỂM MỚI

80 doanh nghiệp trong top
100 Doanh nghiệp Bền
vững
• Top 10 Doanh nghiệp lĩnh
vực Sản xuất
• Top 10 Doanh nghiệp lĩnh
vực Thương mại – Dịch vụ

Biểu dương theo
chuyên đề về:
•

•

•

Thúc đẩy thực
hiện mô hình
KTTH, ứng phó
với biến đổi khí
hậu
Nâng cao quyền
năng phụ nữ và
bình đẳng giới tại
nơi làm việc
Kinh doanh có
trách nhiệm về
quyền con người
và quyền trẻ em

2.6 Một số lưu ý về Chương trình

Miễn phí
tham dự
Chương
trình

Không chia
doanh nghiệp
thành các loại
hình nhỏ - siêu
nhỏ và vừa –
lớn như CSI
2021

Các thông tin
DN cung cấp
trong hồ sơ
được bảo mật,
chỉ phục vụ
công tác đánh
giá trong
Chương trình

Chỉ tiếp
nhận hồ sơ
nộp trực
tuyến,
không tiếp
nhận hồ sơ
bản cứng

Hỗ trợ cung
cấp tài khoản
và xem lại hồ
sơ trực tuyến
của doanh
nghiệp tại CSI
2021

Doanh nghiệp
tự đánh giá
việc thực hiện
các chỉ số
PTBV trong
quá trình hoàn
thiện hồ sơ

Giấy chứng
nhận CSI
2022 CHỈ ghi
nhận kết quả
PTBV của
DN giai đoạn
2019-2022

Doanh nghiệp
có thể sử dụng
logo, hình ảnh
Chương trình
CSI để phục vụ
truyền thông

Giới thiệu Bộ
Chỉ số CSI
năm 2022

3.1 Tổng quan về Bộ chỉ số CSI 2022

Căn cứ xây
dựng và cập
nhật
Được cập nhật điều
chỉnh trong tháng 24/2021 với 130 chỉ
số (88 chỉ số C và
42 chỉ số A) thuộc
04 nhóm chính: Các
chỉ số PTBV; Quản
trị; Môi trường và
Lao động – Xã hội

•Chỉ số C: là các chỉ
số cơ bản, là các
vấn đề doanh
nghiệp cần tuân thủ
•Chỉ số A: là các chỉ
số nâng cao, là các
vấn đề khuyến
khích các doanh
nghiệp thực hiện
trong quá trình
hướng tới PTBV

•Rõ ràng
•Dễ hiểu
•Dễ áp dụng

Hệ thống
Pháp luật
Việt Nam có
liên quan

Các cam kết
về Môi
trường của
Việt Nam
(NDC, COP21, COP-26,
v.v…)

Các cam kết
về PTBV
trong các
FTA mà Việt
Nam tham
gia

Thông lệ
PTBV Quốc
tế: GRI,
ESG, ISO
26000

CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ
DOANH NGHIỆP

3.2 Nội dung tổng quan về doanh nghiệp

Tên, mã số thuế, lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, địa
chỉ, lãnh đạo, đầu mối
liên hệ

Thị trường

Nguyên nhiên vật liệu
chính, tiêu thụ năng
lượng

Thông tin kinh tế, lao
động cơ bản

Kết quả hoạt động kinh tế - môi trường – lao
đông, xã hội chính (14 chỉ số: 9C và 5A)

3.3 Chỉ số kết quả PTBV
Doanh thu, lợi nhuận, khả
năng sinh lời
Thu gom, phân loại, xử lý
chất thải rắn; xử lý nước
thải
Đóng góp cho ngân sách,
xã hội
Sử dụng năng lượng tái
tạo
Kim ngạch xuất, nhập
khẩu
Phát thải khí nhà kính
Thu nhập người lao động
nam, nữ

BAO GỒM 26 CHỈ SỐ, TRONG ĐÓ
13C và 13A

3.4 Các chỉ số Quản trị

Cam kết PTBV

Quản trị rủi ro

Quản lý mua sắm,
nhà cung cấp và
chống độc quyền kd

Đảm bảo sự hài lòng
của khách hàng

Chính sách, chương
trình đặc thù

Truyền thông

Nghiên cứu và phát
triển

Chương trình cải
thiện

3.5 Các chỉ số Môi trường
Bao gồm 26 chỉ số, trong đó 16C và
10A
Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi
trường
Sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên, quản lý thải hướng tới KTTH
Bảo vệ môi trường, phòng ngừa ô
nhiễm, khắc phục sự cố, thích ứng
biến đổi khí hậu
Quản lý, giáo dục, truyền thông

3.6 Các chỉ số Lao động – Xã hội
Bao gồm 64 chỉ số, trong đó 50C và 14A

Quản trị nhân sự

Lương, phụ cấp,
trợ cấp

Chế độ phúc lợi

Thời giờ làm việc,
thời giờ nghỉ ngơi

Sức khỏe, an toàn vệ
sinh lao động, vệ sinh
thực phẩm

Giáo dục và đào
tạo

Công đoàn, thỏa ước
lao động tập thể

Thực hiện quy chế dân
chủ tại nơi làm việc, trao
đổi thông tin, giải quyết
tranh chấp lao động

Lao động nữ, lao động
đặc thù, không phân
biệt đối xử và cưỡng
bức lao động

Quan hệ với khách
hàng, cộng đồng
và xã hội

3.7 Một số điểm nổi bật của Bộ Chỉ số CSI 2022
Một số điểm nổi bật của Bộ chỉ số CSI 2022:
• 2/3 các chỉ số yêu cầu doanh nghiệp về mặt tuân thủ (67%)
• 1/3 các chỉ số khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện (33%)
• Bộ chỉ số yêu cầu doanh nghiệp theo hướng kinh doanh có trách nhiệm,
tôn trọng quyền con người; quyền và các lợi ích hợp pháp khác có liên
quan bên ngoài cộng đồng
• Các yếu tố về chống phân biệt đối xử, phát triển đa dạng, bao trùm , thực
hiện bình đẳng giới được làm rõ và nhấn mạnh trong Bộ chỉ số CSI 2022
• Các chỉ số môi trường được nhấn mạnh bao gồm kiểm kê phát thải khí
nhà kính (không bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng), chuyển đổi và áp dụng
KTTH, quản lý chất thải rắn trong công nghiệp

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Phó Giám đốc Văn phòng
Doanh nghiệp vì sự PTBV
ĐT: 0979 751516
Email: ngantq@vcci.com.vn

Anh Nguyễn Thành Trung
Phó trưởng phòng Văn
phòng Doanh nghiệp vì sự
PTBV
Trưởng nhóm kỹ thuật CSI,
Ban Thư ký VBCSD
ĐT: 0945 223333
Email: trungnt@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn
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