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TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TRONG DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN VIỆT 
NAM THÁNG 12 - 2017 

“TĂNG NĂNG SUẤT - ĐÒN BẨY CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” 
 

 
Kính thưa Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thưa đoàn chủ tọa và các quý vị đại biểu! 
 
Chúng tôi các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam rất hoan nghênh nỗ lực của chính phủ khi tổ chức 

Diễn đàn phát triển Việt Nam 2017 với chủ đề “Tăng năng suất – Đòn bẩy cho phát triển bền 

vững”. Để tham gia đóng góp cho chủ đề này, chúng tôi có một số ý kiến như sau: 

1. Về xu hướng toàn cầu và giải pháp cho Việt Nam trong việc tăng năng suất, chúng tôi 

đề nghị quan tâm tới việc thúc đẩy Xu hướng hợp tác tạo lập giá trị chung và đối tác 

với các tổ chức xã hội 

Một trong các xu thế toàn cầu để tăng trưởng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp đòi hỏi các doanh nghiệp cần “Hợp tác tạo lập giá trị chung” (Creating shared value – 

CSV), Porter and Kramer, 2013). Đây được coi là “thuyết thành công”, “giải pháp cho tương 

lai” cho các doanh nghiệp thông qua việc tích hợp các vấn đề và thách thức xã hội vào quá trình 

tạo ra giá trị kinh tế của doanh nghiệp. Việc giải quyết và tạo ra các tác động xã hội không phải 

chỉ là một mảng hoạt động của doanh nghiệp như trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hay từ 

thiện phát triển mà cần trở thành hoạt động trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển 

của doanh nghiệp. Ở 3 cấp độ của CSV, các doanh nghiệp cần phải:  

(1) Đáp ứng nhu cầu xã hội thông qua các sản phẩm, tiếp cận những khách hàng chưa được 

phục vụ hoặc chưa được phục vụ tốt; 

(2) Tái định nghĩa “hiệu suất” trong chuỗi giá trị bằng cách sử dụng các nguồn lực, nhà cung 

cấp, dịch vụ hậu cần (logistic) và nhân viên một cách hiệu quả hơn; 

(3) Cải thiện môi trường kinh doanh địa phương bằng cách cải thiện kỹ năng, nền tảng cung 

ứng, môi trường pháp lý và hỗ trợ các tổ chức trong cộng đồng mà doanh nghiệp hoạt 

động. 

Hội nhập quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực để thay đổi phương thức kinh doanh hiện 

đại và đạt được các cấp độ CSV; trong đó, việc hợp tác chia sẻ giá trị chung với các tổ chức xã 

hội, tổ chức phi chính phủ địa phương và các tổ chức vì cộng đồng chính là một giải pháp chiến 

lược cho doanh nghiệp. Đây là giải pháp chiến lược do: 

- Tổ chức xã hội phát triển đa dạng và rộng khắp tại Việt Nam phục vụ nhiều nhóm cộng đồng 

khác nhau có chuyên môn và uy tín trong việc đáp ứng và đại diện các nhu cầu đa dạng từ 

cộng đồng. Mối quan hệ đối tác cộng sinh với tổ chức xã hội có thể mang đến cho doanh 
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nghiệp các cách thức tiếp cận các nhóm cộng đồng đa dạng và “không bỏ ai lại phía sau”, 

huy động tối đa nguồn lực tại địa phương đạt hiệu suất “chuỗi giá trị”, tạo lập vị thế và sự 

tin tưởng của cộng đồng, của các khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp, cũng như cải 

thiện môi trường kinh doanh và lợi ích về môi trường và xã hội, giúp đạt được tầm nhìn 

dài hạn và vị thế của doanh nghiệp;  

- Thêm vào đó, đối tác tổ chức xã hội cũng là lực lượng tích cực và hiệu quả để vừa hỗ trợ vừa 

giám sát sự phát triển của doanh nghiệp theo các cấp độ CVS, đặc biệt trong giám sát, đánh 

giá tư vấn, phản biện độc lập, đảm bảo việc doanh nghiệp thực hiện tốt các vấn đề về quyền 

con người và kinh doanh (doanh nghiệp thực hành bảo vệ hiệu quả quyền của các nhóm 

khách hàng yếu thế trong và ngoài doanh nghiệp (công nhân, cộng đồng địa phương, trẻ em, 

phụ nữ, người già, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, v.v)), kinh doanh có đạo đức, và 

bảo vệ môi trường tại địa phương; 

- Doanh nghiệp và VNGOs có thể hợp tác với nhau một cách có hiệu quả và đôi bên cùng có 

lợi, để tăng năng suất và tăng năng lực cạnh tranh hiệu quả. Sự khác biệt cả về nguồn lực và 

hình thức tổ chức có thể bổ sung cho nhau và làm cho VNGOs trở thành đối tác hấp dẫn cho 

những doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang hướng phát triển bền vững. Điều quan trọng là 

những sự khác biệt đó không dựa trên các nguyên tắc thỏa hiệp để dựa và đó xây dựng mối 

quan hệ hợp tác vì VNGOs đóng vai trò là cơ quan tư vấn một cách độc lập. Chính vì vậy hợp 

tác với VNGOs mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp với những khía cạnh, quan điểm và 

cách nhìn đặc biệt. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp đạt được sự hợp tác tạo lập giá trị chung trên đây, chúng tôi khuyến 

nghị: (1) xây dựng lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp một cách có chiến lược để thích ứng và phát 

triển; (2) thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp với VNGOs – là những lực lượng đối tác vừa 

hỗ trợ, vừa giám sát và đánh giá độc lập quá trình tạo ra các tác động xã hội của doanh nghiệp; 

(3) thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho sự hợp tác giữa hai khối doanh nghiệp và 

VNGOs (vì dụ các chính sách khuyến khích sự hợp tác, ưu đãi thuế, v.v.) nhằm mang lại những 

tác động lâu dài tích cực cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế và sự phát triển xã hội. 

 

2. Bình đẳng và tôn trọng sự đa dạng để đảm bảo tăng năng suất bền vững 

Tăng năng suất sẽ chỉ bền vững khi đảm bảo được sự công bằng trong tiếp cận đầu tư tăng 

năng suất, bao gồm cả đầu tư đa dạng ngành nghề, loại kinh doanh và vùng miền và đảm bảo 

tôn trọng sự đa dạng. Ngoài ra, tăng năng suất lao động cũng cần đi đôi với việc công bằng 

trong hưởng lợi từ năng suất và tái đầu tư vào các ngành phi sản xuất như giáo dục và y tế để 

đảm bảo phát triển kinh tế đi đôi với phát triển xã hội.  

- Bình đẳng trong tiếp cận đầu tư tăng năng suất 
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Tất cả các ngành nghề và mô hình sản xuất kinh kinh đều được tiếp cận đầu tư tăng năng suất – 
thay vì chỉ tập trung vào những ngành tăng năng suất nhanh, mang lại nguồn thu tài chính trước 
mắt nhưng lại ảnh hưởng đến sự phát triển. Ví dụ, trong nông nghiệp, những nông trại lớn của 
các doanh nghiệp lớn áp dụng công nghệ và qui trình sản xuất kép kín thường được cho là có 
năng suất lao động cao hơn và hiệu quả kinh tế cũng lớn hơn. Tuy nhiên, việc canh tác kiểu này 
nếu tràn lan, sẽ triệt tiêu các phương thức canh tác nhỏ của nông dân, làm biến mất các tri thức 
bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS), mất sinh kế của người sản xuất nhỏ dẫn đến 
đói nghèo cùng cực. Việc độc canh tuy giúp tăng năng suất ngắn hạn nhưng dẫn đến hậu quả 
lâu dài khi có thể làm biến mất sự đa dạng sinh học, thoái hóa đất hoặc sự phụ thuộc vào bên 
ngoài (giống, phân bón, thuốc trừ sâu, …).  

Bên cạnh đó, để tăng năng suất, việc tích tụ đất đai hay áp dụng khoa học công nghệ cao có thể 

dẫn tới việc lề hóa các nhóm đối tượng như nông dân làm kinh tế nhỏ, người dân tộc thiểu số, 

phụ nữ có con nhỏ, người khuyến tật, người già – những người có thể vì những đặc biệt sinh 

học, văn hóa và xã hội, đôi khi không phải là đối tượng được ghi nhận là góp phần tích cực vào 

tăng năng suất. Điều này cũng xảy ra tương tự tại các vùng sâu, vùng xa khi chi phí sản xuất lớn, 

điều kiện để mở rộng quy mô và tăng năng suất rất hạn chế.  

Chính vì thế, một số giải pháp cần quan tâm bao gồm: (1) Có quy hoạch tổng thể đảm bảo sự 

phát triển đa dạng và tư nhiên của các loại hình sản xuất/kinh doanh để tạo hệ sinh thái đa 

dạng; (2) Chú ý đến tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho các mô hình kinh doanh bản địa, gắn 

với cuộc sống của người dân và đem lại lợi ích xã hội lâu dài cho cộng đồng; (3) Có chính sách 

đảm bảo các vùng, các nghành kinh doanh theo công nghiệp/công nghệ qui mô lớn cần có trách 

nhiệm liên kết và hỗ trợ các mô hình kính doanh nhỏ và đa dạng khá và có chế tài quy định 

quan hệ và cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh để đảm bảo các mô hình kinh doanh lớn 

không nuốt các mô hình kinh doanh bản địa; (4) Có chính sách hỗ trợ những nhóm yếu thế để 

tránh bị tiếp tục lề hóa trong quá trình phát triển kinh tế.  

- Bình đẳng trong hưởng lợi từ tăng năng suất 

Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng ở Việt Nam. Theo báo cáo “Thu hẹp khoảng cách” của 

Oxfam tại Việt Nam, người giàu nhất Việt Nam có thu nhập trong một ngày cao hơn thu nhập 

của người Việt Nam nghèo nhất trong 10 nămi. Các nhóm dân tộc thiểu số chiếm chưa tới 15% 

dân số nhưng tới 70% số hộ nghèo cùng cựcii. Thu nhập trung bình của lao động nam cao hơn 

thu thập của lao động nữ là 33%iii.  Nếu lợi ích của tăng năng suất tiếp tục được phân bổ không 

công bằng trong xã hội, người lao động không được hưởng lương xứng đáng, mâu thuẫn xã hội 

sẽ ngày một gia tăng và kết quả về lâu dài sẽ làm giảm năng suất lao động; Ngoài ra, nếu lợi ích 

từ tăng năng suất không tái đầu tư vào các ngành phi sản xuất như giáo dục, y tế và thúc đẩy 

những cơ chế để đảm bảo sự tham gia của người dân nói chung và các nhóm yếu thế nói riêng 

sẽ đem lại những tác động tiêu cực tới tương lai của các nhóm yếu thế cũng như toàn xã hội.  
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Chúng tôi khuyến nghị cần: (1) Có lộ trình thực hiện và giám sát việc thự hiện mục tiêu phát 

triển bền vững SDG 10; (2) Xác định các mục tiêu rõ ràng về tái đầu tư cho y tế và giáo dục từ 

việc tăng trưởng kinh tế, xây dựng các cơ chế giám sát đầu tư và ngân sách công và có cơ chế 

cho sự tham gia của người dân trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức đại diện của họ; (3) Tăng 

cường vai trò giám sát độc lập của các tổ chức XHDS trong việc đảm bảo quyền và bình đẳng 

trong tiếp cận và hưởng lợi của các nhóm yếu thế cũng như những tác động có thể có trong quá 

trình tăng năng suất thông qua một hành lang pháp lý rõ ràng và mang tính kiến tạo, và các cơ 

chế tham gia chính thức.  

Sự hội nhập quốc tế của nền kinh tế cộng với sự phát triển năng động của xã hội Việt Nam đã 

làm cho lực lượng sản xuất cũng ngày càng trở nên đa dạng, phong phú. Sự đa dạng về tuổi, văn  

hóa, năng lực cơ thể (khuyết tật), sắc tộc, tôn giáo, giới, và xu hướng tính dục không chỉ xuất 

hiện ở các tập đoàn đa quốc gia, nó còn tồn tại phổ biến ở các công ty, tổ chức trong nước. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự đa dạng này là điểm mạnh của doanh nghiệp và tổ 

chức vì nó có thể cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nhiều kinh nghiệm, kiến thức, và sáng 

kiến khác nhau. Nó giúp năng lực sáng tạo tăng, giúp cho năng suất tổng hợp tăng lên.  

- Bình đẳng đảm bảo trong đa dạng: 

Sự hội nhập quốc tế của nền kinh tế cộng với sự phát triển năng động của xã hội Việt Nam đã 

làm cho lực lượng sản xuất cũng ngày càng trở nên đa dạng, phong phú. Sự đa dạng về tuổi, văn 

hóa, năng lực cơ thể (khuyết tật), sắc tộc, tôn giáo, giới, và xu hướng tính dục không chỉ xuất 

hiện ở các tập đoàn đa quốc gia, nó còn tồn tại phổ biến ở các công ty, tổ chức trong nước. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy sự đa dạng này là điểm mạnh của doanh nghiệp và tổ 

chức vì nó có thể cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nhiều kinh nghiệm, kiến thức, và sáng 

kiến khác nhau. Nó giúp năng lực sáng tạo tăng, giúp cho năng suất tổng hợp tăng lên. Tuy 

nhiên, sự đa dạng này chỉ có tác dụng tích cực nếu sự khác biệt được tôn trọng trong văn hóa 

doanh nghiệp và quyền không bị phân biệt đối xử của những nhóm thiểu số được bảo vệ bởi 

luật pháp. Chính vì vậy, để tăng năng suất của nền kinh tế nói chung và của doanh nghiệp nói 

riêng, Việt Nam cần phát huy yếu tố tích cực của sự đa dạng trong lực lượng lao động. Cụ thể, 

Bộ luật lao động đang sửa đổi nên có một chương riêng về chống phân biệt đối xử dưới mọi 

hình thức. Nguyên tắc mọi người lao động được đối xử bình đẳng bất kể khác biệt về giới tính, 

tuổi tác, sắc tộc, xu hướng tính dục và bản dạng giới, tình trạng khuyết tật và tình trạng có HIV.  

Một Bộ luật lao động như vậy sẽ góp phần định hình văn hóa doanh nghiệp tôn trọng sự đa 

dạng, khuyến khích sự sáng tạo, đồng thời tương thích với văn hóa kinh doanh toàn cầu coi 

trọng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền con người trong kinh doanh.  

Đặc biệt, để tăng năng suất vừa đảm bảo quyền con người, quyền người lao động, bảo vệ 

môi trường và sự đa dạng hướng tới sự phát triển bền vững theo các Mục tiêu Phát triển bền 
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vững (SDGs) và chiến lược phát triển kinh tế quốc gia, chúng tôi có thêm lưu ý cụ thể về 

quyền của người lao động và môi trường 

3. Tăng năng suất cần đảm bảo quyền của người lao động 

Ba nhóm yếu tố con người, công nghệ và thể chế giúp nâng cao năng suất lao động, qua đó đẩy 

mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong đó, nguồn nhân lực được xác định là trung tâm, then 

chốt và bao hàm nhất, quyết định các yếu tố căn bản. Để tăng chất lượng nguồn nhân lực cần 

đảm bảo quyền và quyền lợi của người lao động. Cụ thể: 

-  Đảm bảo thu nhập cho người lao động  

Tiền lương là nguồn thu nhập chính để duy trì và nâng cao đời sống cho bản thân người lao 

động (NLĐ), gia đình họ và tái sản xuất sức lao động của NLĐ. Khi đời sống NLĐ được đảm bảo, 

họ sẽ yên tâm làm việc và cố gắng làm việc hiệu quả, từ đó, năng suất lao động cũng sẽ tăng 

lên. 

Tiền lương phải được coi là sự đầu tư vào vốn con người, đầu tư cho phát triển, là yếu tố quyết 

định nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Chính sách tiền lương, thưởng trong DN để 

trả công cho NLĐ trong quá trình sản xuất phù hợp sẽ là động lực để thúc đẩy NSLĐ trong các 

DN. Việc trả lương thấp, thiếu công bằng, không dựa trên năng suất lao động cá nhân có thể dẫn 

đến những xung đột giữa NLĐ và chủ sử dụng lao động và điều này ảnh hưởng đến lợi ích của 

các bên trong nền kinh tế. 

- An toàn sức khoẻ người lao động phải được coi trọng hàng đầu. 

Việc phát triển công nghiệp nhanh chóng và thu hút đầu tư bằng mọi giá của Việt Nam đã tạo ra 

những lỗ hổng lớn trong việc kiểm soát đảm bảo mội trường an toàn và sức khoẻ người lao 

động. Người lao động phải làm tăng ca quá nhiều so với quy định của nhà nước và điều kiện làm 

việc trong môi trường độc hại, không đảm bảo dẫn đến suy giảm nghiêm trọng sức khoẻ của thế 

hệ người lao động hiện tại và tương lai. Ví dụ: ngành công nghiệp điện tử là 1 ngành mới, thu 

hút nhiều lao động. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu trên thế giới và 1 số khảo sát bước đầu tại Việt 

Nam cho thấy đây là ngành có điều kiện làm việc nặng nhọc độc hại, nhiều loại hoá chất nguy 

hiểm được sử dụng trong quá trình sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người lao 

động, cộng đồng và môi trường.  

- Bảo vệ việc làm cho người lao động 

Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động luôn ở vị trị yếu thế hơn, có sự 

phụ thuộc và chịu sự quản lí, điều hành của người sử dụng lao động. Chính pháp luật cũng thừa 

nhận điều đó. Với việc thừa nhận của pháp luật nên trên thực tế, xảy ra hiện tượng lạm quyền 

của người sử dụng lao động và dẫn tới những thiệt thòi cho người lao động và dẫn tới những 
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xung đột giữa người sử dụng lao động và lao động. Bảo vệ người lao động vì thế trước hết là giải 

quyết và bảo vệ việc làm cho họ, để cho họ có duy trì cuộc sống. Đặc biệt khi Việt Nam đang 

tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dự báo sẽ có một số lượng lớn người lao động mất 

việc làm. Bên cạnh đó, nguyên tắc bảo vệ việc làm cho người lao động còn được thể hiện, khi 

tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp chỉ được thực hiện khi phù 

hợp với các quy định của pháp luật lao động, để từ đó bảo vệ quyền lợi về việc làm của người lao 

động. 

- Quyền được thành lập, gia nhập hoạt động công đoàn độc lập 

Công đoàn là là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao 

động. Tuy nhiên việc bầu cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng bởi chủ doanh nghiệp, không có tiếng 

nói độc lập đã làm hạn chế ảnh hưởng và sự tin tưởng của người lao động đối với công đoàn. Do 

vậy Việt Nam cần cho phép cơ chế thành lập công đoàn độc lập của người lao động để có thể 

bảo vệ cao nhất quyền lợi của người lao động.  

- Đầu tư đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động  

Việt Nam hiện nay đang thiếu hụt trầm trọng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt 

là lao động bậc trung, chỉ đáp ứng được khoảng 20-30% nhu cầu lao động. Doanh nghiệp trong 

nước chủ yếu là vừa và nhỏ nên chưa quan tâm nhiều tới đào tạo nghề, trong khi việc đầu tư của 

nhà nước thì còn dàn trải, công tác quản lý còn yếu, chưa kết nối được cung - cầu lao động. Mức 

độ tự do hóa thương mại càng cao càng làm tăng tính cạnh tranh trong chiếm dụng nguồn lực, 

tiếp cận cơ hội, tối đa hóa lợi ích và thúc đẩy sáng tạo. Chính sách thu hút người tài ở Việt Nam 

cũng đã được coi trọng song hiệu quả không cao, việc chảy máu chất xám vẫn đang là thực tế. 

Do vậy, việc đào tạo cần theo hướng thực chất hơn, phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng 

thời phải tận dụng được những thách thức của tự do hóa thương mại để thay đổi trong đào tạo 

nghề, học hỏi qua quá trình giao thương xuất nhập khẩu để hỗ trợ đào tạo gắn với tăng năng lực 

công nghệ. Hàng năm các doanh nghiêp cần đầu tư thoả đáng cho công tác đào tạo, nâng cao 

tay nghề cho người lao động để doanh nghiệp phát triển bền vững.  

4. Tăng năng suất cần đảm bảo trách nhiệm bảo vệ môi trường 

Với triển vọng trở thành một trong những nền kinh tế dẫn đầu của khu vực châu Á – Thái Bình 

Dương, Việt Nam cần có các bước dần nâng tầm doanh nghiệp không chỉ ở khía cạnh năng suất 

lao động, hiệu quả đầu tư mà còn ở lĩnh vực trách nhiệm môi trường. Như đã đề cập, hiện tại, 

việc phát triển công nghiệp nhanh chóng, và thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá đã tạo nên 

những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Việc đánh đổi này về lâu dài sẽ gây nguy cơ 

gây mất bền vững cho cả nền kinh tế do chi phí xử lý, giải quyết hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều. 

Chúng tôi khuyến nghị những hành động cụ thể:  
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- Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn môi trường – xã hội cơ bản trong các hoạt động đầu 

tư tài chính 

Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng cơ chế hướng dẫn áp dụng các hệ thống tiêu chuẩn môi 
trường – xã hội cơ bản trong các hoạt động đầu tư tài chính. Trước mắt, khuyến khích các ngân 
hàng thương mại Việt Nam có các yêu cầu, quy trình đánh giá đánh giá, xem xét rủi ro môi 
trường - xã hội đối với các nguồn tín dụng đầu tư, góp vốn, cho vay của các ngân hàng thương 
mại dành cho các doanh nghiệp. Khuyến khích áp dụng các chuẩn mực tự nguyện ở mức độ cao 
hơn đối với các định chế ngân hàng và đầu tư tài chính, ví dụ như Nguyên tắc xích đạo về Chuẩn 
mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính (Equator Principles), Bộ 
nguyên tắc về đầu tư có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc (UN Principles for Responsible 
Investment). Về lâu dài cần có chế tài áp dụng bắt buộc về kiểm soát rủi ro môi trường – xã hội 
trong thẩm định các dự án vay vốn đối với các ngân hàng thương mại.  

- Khuyến khích áp dụng các chính sách và các quy tắc về bảo vệ môi trường cụ thể 

Chính phủ có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng các chính sách về 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), thực hiện Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI, tại Việt 

Nam do VCCI điều phối). Ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp tích hợp nội dung tác động 

môi trường –xã hội vào trong báo cáo thường niên của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh 

nghiệp đã tham gia thị trường chứng khoán. Đối với những doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực có 

rủi ro cao như khai thác tài nguyên, Chính phủ cần khuyến khích các nhà đầu tư tham khảo và 

áp dụng các nguyên tắc quốc tế về trách nhiệm môi trường và xã hội như Bộ nguyên tắc về 

quyền của con người và doanh nghiệp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Bộ Nguyên tắc 

hướng dẫn tham khảo về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất, rừng và thủy sản 

trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia của Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới (CFS). 

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có quy 
định, hướng dẫn các yêu cầu tuân thủ về tiêu chuẩn môi trường xã hội. Khuyến khích doanh 
nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn tự nguyện cao hơn. Các cơ quan xúc tiến đầu tư – thương mại 
cần tích hợp các nội dung về các quy định của quốc gia sở tại về môi trường – xã hội cũng như 
khía cạnh văn hóa bản địa khi cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam. Đối với những 
quốc gia chưa có khung pháp lý hoàn thiện, ngoài việc tuân thủ luật pháp nước sở tại, khuyến 
khích doanh nghiệp Việt Nam áp dụng quy định tương ứng của Việt Nam về Đánh giá tác động 
môi trường, các quy chuẩn môi trường và các chính sách an toàn khác. Cần xây dựng và khuyến 
khích doanh nghiệp Việt Nam áp dụng hướng dẫn quốc gia về môi trường và xã hội trong hoạt 
động hợp tác và đầu tư ở nước ngoài để bảo vệ và quảng bá hình ảnh nhà đầu tư Việt Nam ở 
nước sở tại. Khuyến khích và ưu đãi cho những nhà đầu tư thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng 
đồng tại các quốc gia nhận đầu tư. 

- Bao gồm sự tham gia của cộng đồng và của các tổ chức xã hội trong tham vấn, minh 

bạch thông tin 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, cải cách chính sách, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về 
tham vấn cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các dự án đầu tư theo quy định về đánh giá tác 
động môi trường. Quá trình tham vấn một cách có ý nghĩa có thể giúp nhà đầu nhận được sự 
ủng hộ của cộng đồng địa phương trong các quyết định liên quan đến phát triển dự án.  

Việc minh bạch các thông tin về dự án cũng giúp doanh nghiệp tránh được những chỉ trích từ 
dư luận mà có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của doanh nghiệp, khiến cho những 
cuộc thương thảo đầu tư trong tương lai gặp nhiều khó khăn hơn.  

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THAM GIA SOẠN THẢO TUYÊN BỐ 

1. Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) – www.msdvietnam.org   

2. Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) – www.isee.org.vn  

3. Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) – www.cdivietnam.org  

4. Trung tâm Con người và thiên nhiên (Pan Nature) – www.nature.org.vn  

5. Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG) – www.ppwgvietnam.info  

6. Trung tâm Giáo dục và phát triển (CED) – www.giaoducphatrien.com  

7. Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) – www.csip.vn  

8. Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) – www.greenidvietnam.org.vn  

 

                                                           
i Thu hẹp khoảng cách, Oxfam 2016 
ii Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái bình dương của NHTG 2015 
iii Nguyễn Duy Lợi. Việc làm, thu nhập và bảo trợ XH cho LĐ nữ trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam  
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