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Chương trình Liên minh Sinh kế Xanh

Ngày tập huấn thứ nhất, 21/6

TIẾN TRÌNH HỌC HỎI 

GẮN KẾT DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU

• Về PanNature

• Về IUCN Hà Lan 
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Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Một thế giới đề cao và bảo vệ các giá trị của

thiên nhiên

Sứ mệnh

Tạo ảnh hưởng, khuyến khích và hỗ trợ các

quốc gia bảo tồn tính nguyên vẹn và đa dạng 

của thiên nhiên và đảm bảo sử dụng công 

bằng, bền vững tài nguyên thiên nhiên để cải 

thiện chất lượng cuộc sống của con người

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCNTổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

Hệ thống IUCN 

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

• Trụ sở chính ở Thành phố Gland, Thụy Sĩ

• 11 văn phòng cấp khu vực

• Hơn 50 văn phòng quốc gia
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Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

Tham khảo thêm

@iucn.org

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

IUCN website

www.iucn.org 

Đăng ký gia nhập thành viên IUCN

www.iucn.org/members

Tham gia các Ủy ban chuyên môn

www.iucn.org/commissions

Tham gia Ban thư ký

www.iucn.org/jobs

@IUCN

youtube.com/iucn

Cách tiếp cận của IUCN Hà Lan

Gắn kết

• Các tiến trình quốc tế và tác động cấp địa phương

• Khoa học và Ứng dụng

• Dựa trên mạng lưới IUCN toàn cầu

• Hỗ trợ các tổ chức địa phương (>1000)

Đầu tư bền vững

• Giải pháp tổng hợp

• Đề cao khả năng tự giải quyết của địa phương

• Gắn kết doanh nghiệp
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IUCN Hà Lan

• Ủy ban Quốc gia IUCN

• Trung tâm Tri thức

• Thực hiện dự án

• Ngân sách hàng năm 18 triệu €

• 45 cán bộ

Các chủ đề ưu tiên

Bảo tồn thiên nhiên

Công bằng về môi trường

Khí hậu, nước và lương thực

Kinh tế xanh
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NỘI DUNG NGÀY THỨ NHẤT

XÂY DỰNG BỐI CẢNH

09:00-12:15

Chào mừng và giới thiệu (60’)

• Đại diện Pan Nature (5’)

• Đại diện IUCN Hà Lan (5’) 

• Giới thiệu chương trình, khung hợp tác doanh nghiệp (10’) 

• Các thành viên giới thiệu bản thân, kinh nghiệm và kỳ vọng khi tham gia (40’) 

Giới thiệu về Hợp tác doanh nghiệp (45’) 

• Chủ đề 1: Hợp tác doanh nghiệp nghĩa là gì trong bối cảnh Việt Nam? 

• Nghỉ giải lao

Trao đổi với chuyên gia (60’) 

• Chủ đề 2: Trao đổi với chuyên gia về vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy
tăng trưởng xanh

• Chụp ảnh lưu niệm toàn thể

10

BẠN LÀ AI?

MỤC TIÊU HỌC HỎI CỦA BẠN LÀ GÌ?

Mỗi học viên chia sẻ 2-3 phút về : Kinh nghiệm cá nhân về

hợp tác với doanh nghiệp, năng lực cá nhân có liên quan, cơ

hội/nhu cầu gắn kết doanh nghiệp trong thời gian tới.

Hãy nghĩ về mục tiêu học hỏi của bạn khi tham gia khóa tập

huấn này, viết vào giấy màu.

Trong 1 phút, mỗi cá nhân hãy chia sẻ:

• Tên cá nhân

• Tên tổ chức, vị trí công tác

• Kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp

• Mục tiêu học tập

• Sở trường

11
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Học hỏi đồng nghiệp – dựa trên các kinh nghiệm của các thành viên

trong khu vực

Học hỏi tích cực – không nên thụ động, cần tạo các cơ hội để học hỏi

trực tiếp tiếp từ các kiến thức và kinh nghiệm của các đồng nghiệp khác

– tiếp nhận các kiến thức mới. 

TIẾP CẬN HỌC HỎI 

GẮN KẾT DOANH NGHIỆP

12

XÂY DỰNG NĂNG LỰC

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Theo kết quả đánh giá

năng lực các tổ chức

thực hiện năm 2016

• Gần 50% các tổ chức

coi việc hợp tác

doanh nghiệp là một

ưu tiên

• Chỉ 32% tổ chức

tham gia đánh giá có

kinh nghiệp xây dựng

hợp tác với doanh

nghiệp

Khoảng cách thực thi
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MỤC TIÊU HỌC HỎI HỢP TÁC 

DOANH NGHIỆP

Xây dựng hiểu biết chung về lý do vì sao gắn kết
doanh nghiệp

Làm rõ các phương thức hợp tác doanh nghiệp cho
từng giai đoạn, đặc biệt là để các doanh nghiệp nhìn
nhận tích cực về tầm quan trọng của tự nhiên và
quản lý tác đọng của hoạt động kinh doanh lên tự
nhiên (chẳn hạn, ở câp độ địa phương, cấp độ cảnh
quan).

Xác định yếu tố Làm gì? Xây dựng khung thiết kế
chuyển đổi quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, có các
đánh giá rủi ro và cơ hội, phương thức tiếp cận, vấn
để hợp tác

14

KẾT QUẢ KỲ VỌNG

• Kinh nghiệm giữa các thành viên trong khu vực được chia sẻ

• Hoàn thành khung hợp tác doanh nghiệp để phát triển thành

các kế hoạch và chiến lược hợp tác cho các tổ chức. 

• Các thành viên hiểu và trải nghiệm các công cụ để thiết kế

chương trình hợp tác doanh nghiệp mang tính chuyển đổi: 

đánh giá cơ hội và rủi ro, xây dựng tình huống, v.v.

• Các thành viên biết cách thuyết trình theo diễn tiến để tiếp cận

doanh nghiệp

• Lên được danh sách các nhu cầu năng lực bổ sung cần thiết

để tiếp tục phát triển kế hoạch hợp tác doanh nghiệp trong

khuôn khổ chương trình Liên minh Sinh kế Xanh cấp quốc gia

và quốc tế

• Tiếp nhận những câu chuyện và/hoặc các bài viết mới!

15
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Cấu trúc của tiếp cận học

hỏi

Kế hoạch hợp tác 

doanh nghiệp

Hiểu về 

doanh 

nghiệp

Hiểu 

chính 

mình

1. Hiểu về nhu cầu của bản 

thân và nhận diện cơ hội hợp 

tác với doanh nghiệp

2. Hiểu được vị thế của tổ
chức, các dịch vụ/giá trị mà 

tổ chức có thể mang lại cho 

doanh nghiệp, nhu cầu hợp 

tác với doanh nghiệp

3. Xây dựng KH triển khai

Tự trả lời bảng hỏi

Đánh giá 

tiến trình 

thay đổi

1. 2. 3. 4. 5.6.

7.

HIỂU ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP

Các vấn đề được thảo luận:

• Thế giới của doanh nghiệp: Mục tiêu của họ, cách họ
nghĩ, thước đo thành công của doanh nghiệp là gì

• Thu thập thông tin về bối cảnh của doanh nghiệp trong
vùng cảnh quan của bạn (tác động và sự phụ thuộc, lĩnh
vực, tính chất sở hữu)

•Vì vào các doanh nghiệp phải quan tâm đến môi
trường và thiên nhiên. Họ hiểu gì về Vốn tự nhiên?

•Các hình thức hợp tác

• Các rủi ro của việc hợp tác doanh nghiệp là gì?

•Các tổ chức về tài chính (cụ thể ND trong ngày 2)

17
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TIẾN TRÌNH HỌC HỎI 

GẮN KẾT DOANH NGHIỆP

Các vấn đề thảo luận:

• Hiểu biết của bạn về các doanh nghiệp đối tác tiềm

năng

• Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức bạn

• Kinh nghiệm cá nhân làm việc với doanh nghiệp

• Kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp

• Nhu cầu và định hương nâng cao năng lực cho bản

thân và tổ chức

18

CÁC CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG TIẾN TRÌNH: 
BẢNG HỎI VÀ KHUNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

A just world that values and conserves nature.

Bảng hỏi cá nhân

Thực hiện trước tập huấn

Khung hợp tác doanh gnhieepj và 

Sổ tay học viên

19
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A just world that values and conserves nature.

CÂU HỎI VÀ GỢI Ý?

20

Thảo luận: Luật chung

Hãy đề ra các quy định chung cho các thành viên, chẳng hạn điện thoại 

để chế độ im lặng, không làm các việc ngoài lề, v.v.

??
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CHỦ ĐỀ 1
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

NGHĨA LÀ GÌ?

Trong khi nghe…
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VIỆT NAM CÓ ĐẶC TRƯNG GÌ?

24

CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ 

SINH THÁI TOÀN CẦU

25
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Liệu chúng ta có thể đảo ngược

xu hướng?

AI GIÀU HƠN AI?

27
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CON VOI TRONG PHÒNG HỌP

28

29

Báo cáo đánh giá rủi ro toàn cầu của 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới  (2016)
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Khối tư nhân có tác động lớn đến

đa dạng sinh học toàn cầu

31

…. Và chính doanh nghiệp trong chừng mực nào

đó họ cũng phụ thuộc vào đa dạng sinh học và các

hệ sinh thái
Doanh nghiệp tác động lên

hệ sinh thái và các dịch

vụ hệ sinh thái

Doanh nghiệp phụ thuộc

vào hệ sinh thái và các

dịch vụ hệ sinh thái

Hệ sinh thái thay đổi

tạo ra các cơ hội, hoặc

rủi ro kinh doanh mới

đối với doanh nghiệp

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://plantsci.sdstate.edu/woodardh/Geology/Eastern/Engineering_Enviromental_Issues/Assets/hydroelectric_dam.png&imgrefurl=http://plantsci.sdstate.edu/woodardh/Geology/Eastern/Engineering_Enviromental_Issues/hydroelectric_dam.htm&h=512&w=640&sz=1235&hl=en&start=6&tbnid=-qwue2w27uNVAM:&tbnh=110&tbnw=137&prev=/images?q=hydroelectric+dam&svnum=10&hl=en&rlz=1T4GFRD_enUS205US205
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32

Bánh cưới SDG

33

DOANH NGHIỆP LÀ GÌ? 

33
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Câu hỏi 1: khi nói đến “Doanh nghiệp” thực sự chúng ta muốn nói đến

điều gì?

THẢO LUẬN NHÓM

34

Câu hỏi 2 (Chia 3 nhóm)

1. Vì sao doanh nghiệp mong muốn hợp tác với chúng ta?  

2. Vì sao chúng ta mong muốn hợp tác với doanh nghiệp?

3. Doanh nghiệp và các tổ chức xã hội hợp tác với nhau mang lại lợi

ích chung gì cho quốc gia?

35

Điều gì kết nối những doanh nghiệp này?

&
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CÂU HỎI QUAN TRỌNG

• Doanh nghiệp là gì?
Một nhóm người được tổ chức trong một thực thể, thực hiện
việc mua/bán/cung cấp dịch vụ để kiếm lợi nhuận

• Mục tiêu của doanh nghiệp là
ING:Để giúp con người có thể phát triển trong cuộc sống và công
việc
General Motor: Đề tìm kiếm các khách hàng
Unilever: Để xây dựng cuộc sống bền vững

• Những ai là đối tác của doanh nghiệp?
Bất cứ ai có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi các hoạt động
của doanh nghiệp, chẳng hạn CQNN, người lao động, khách
hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, cộng đồng, công đoàn, các cổ
đông v.v.

36

CÔNG TY HAY NGO: LỢI NHUẬN 
HAY TÁC ĐỘNG?

• Kinh doanh: là một hoạt động nhằm cung cấp hàng 
hóa/dịch vụ - có thể vì mục tiêu lợi nhuận/phi lợi nhuận 
(doanh nghiệp XH)

• Tầm quan trọng của lợi nhuận:
• Công ty phải kiếm ra lợi nhuận để thu hút các nhà đầu
tư, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới và phát triển >> lợi
nhuận để duy trì doanh nghiệp >> lợi nhuận là thước
đo thành công
• Các tổ chức phi lợi nhuận cũng cần kiếm đủ ít nhất
để trang trải các chi phí và nếu tốt hơn thì có một khoản
thặng dư để tổ chức các hoạt động mới. Dù vậy, tác
động là quan trọng >> tạo tác động để duy trì tổ chức
>> thước đo thành công là tạo ra tác động và thực hiện
sứ mệnh của tổ chức

37
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HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA MỘT 
DOANH NGHIỆP

• Một thước đo chủ quan về khả năng sử dụng tài sản và tạo ra
doanh thu của một công ty – vấn đề ‘sức khỏe tài chính’ của một
công ty

• Các nhà đầu tư sử dụng công cụ này để so sánh giữa các doanh
nghiệp trong cùng 1 ngành hoặc giữa các ngành với nhau

• Sử dụng nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá khả năng tài chính
(chẳng hạn doanh thu, luồng vốn, v.v.)

• Các doanh nghiệp cần báo cáo các chỉ số tài chính hàng quý và
các nhà phân tích, các nhà đầu tư dựa vào đó để biết liệu lãi doanh
nghiệp có tắng lên hay không, trước khi ra quyết định đầu tư

>> Tư duy ngắn hạn để thỏa mãn nhu cầu đầu tư

38

CÁC TIÊU CHUẨN XÃ HỘI VÀ MÔI 

TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN TUÂN THỦ

Cấp quốc gia, địa phương
• Luật và chính sách, các quy định, các tiêu chuẩn về nước, không khí, khí

thải, bảo vệ các vườn quốc gia và khu bảo tồn, hương ước của dân….

Quốc tế: 
• IUCN: Hướng dẫn Danh sách đỏ về sử dụng hợp lý dành cho doanh nghiệp

(2016) – các vùng đa dạng sinh học quan trọng, thông tin và cơ hội
• Hướng dẫn của OECD dành cho các tập đoàn đa quốc gia – các khuyến

nghị về kinh doanh trách nhiệm dành cho chính phủ và doanh nghiệp

• Bộ nguyên tắc hướng dẫn của LHQ về kinh doanh và quyền con người –
các yêu cầu đối với doanh nghiệp

• Các chính sách an toàn về môi trường và xã hộ của IFC. (Điều 6: Bảo tồn
đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên – IFC và các dự án
đầu tư tafic chính, các doanh nghiệp phải tuân thủ trong suốt dự án

>> Trên đây chỉ là một số ví dụ
…

39
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THU THẬP THÔNG TIN

Có thể tìm thông tin về doanh nghiệp ở đâu?
• Website, các báo cáo thường niên, mạng xã hội, các mạng
lưới, luật và quy định, các tổ chức NGO ở nước đặt công ty mẹ,
các đối tác của doanh nghiệp như chính phủ, nhà đầu tư, các chi
nhánh

Cần tìm những thông tin gì về doanh nghiệp?
• Báo cáo và các vắn đề liên quan của doanh nghiệp (danh
tiếng, các dự án gây tranh cãi, chính sách về môi trường...)

• Cơ cấu quản trị/sở hữu
• Chiến lược phát triển (họ thực hiện các chính sách nội bộ ra
sao, kế hoạch tăng trưởng, mở rộng thị trường)
• Ai để tiếp cận – đối tượng nào trong doanh nghiệp, nhà đầu tư,
khách hàng doanh nghiệp, cán bộ CQQLNN
• Luật pháp – khung pháp lý (liệu có liên quan gì ở cấp quốc
gia/quốc tế)
• Tài chính – các nhà đầu tư, tài chính quốc tế, các ngân hàng tư
nhân, ngân hàng phát triển

40

XÁC ĐỊNH THÁI ĐỘ KHI TIẾP CẬN 

DOANH NGHIỆP?

NGO đôi khi quy kết rằng doanh nghiệp “là nguyên

nhân chính dẫn đến các vấn đề về xã hội và môi

trường”

Thái độ này ảnh hưởng lớn đến việc hợp tác doanh

nghiệp của họ

Một cách tiếp cận thực tế:

• Là một tổ chức NGO, hãy hỏi chính mình TẠI SAO

và VÌ LÝ DO GÌ bạn cần phải hợp tác với doanh

nghiệp?

• Thuyết thay đổi của bạn – Vấn đề bạn cần giải

quyết là gì và việc hợp tác với doanh nghiệp sẽ

góp phần ra sao?

• Nếu vấn đề có ảnh hưởng lên cả NGO và doanh

nghiệp, đôi bên nên cân nhắc liệu cả hai cùng có

lợi nếu họ hợp tác giải quyết vấn đề đó không
41
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FOR 15 MINUTES

CHỦ ĐỀ 2
VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG XANH



6/21/2018

22

44

Đối thoại về tăng trưởng xanh ở Việt Nam 
và vai trò của doanh nghiệp

45

Câu hỏi

1. Trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam, ông/bà nhìn
nhận vai trò của doanh nghiệp ra sao? Có những thách thức/cơ hội nào?

2.Ông/bà nghĩ sao về nhận định rằng hợp tác giữa các tổ chức CSOs và
doanh nghiệp có thể giải quyết những thách thức và hiện thực hóa các cơ
hội? Chúng ta có thể thúc đẩy điều này ra sao? 

3. Ông/bà có lời khuyên gì dành cho các thành viên trong khóa tập huấn này
để họ có thể đóng góp nhiều hơn?

Hỏi và Đáp
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46

Bữa trưa
12:15

47

Hãy quay lại vào:

13.00
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CHƯƠNG TRÌNH BUỔI CHIỀU
13:00-17:00

Bài tập thực hành (45’)

Rủi ro và cơ hội (60’) 

• Trình bày: Biến rủi ro thành cơ hội: Khung thiết kế hợp
tác doanh nghiệp chuyển đổi

• Thực hành

• Bài tập: Nhận diện rủi ro

• Nghỉ giải lao (15’)

• Bài tập: Động cơ thay đổi của doanh nghiệp? (45’) 

• Nhận diện các dịch vụ hệ sinh thái

• Phỏng vấn: Chia sẻ kinh nghiệm

• Tổng hợp cuối ngày (15’) 

48

THỰC HÀNH
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Làm việc nhóm – thực trạng vùng cảnh quan
của bạn
Trong vùng cảnh quan của bạn, có những doanh nghiệp nào? 

Họ có mối liên hệ vào ở trong nước và quốc tế? – hãy dựng

nên một tình huống

51

Thực hành nhóm: “Bức tranh đa dạng” 

• Đây là điểm khởi đầu hữu ích để đạt sự

thống nhất giữa các bên về thực trạng và

tương lai

• Tạo cơ hội cho thảo luận mở và xây dựng

hiểu biết chung, toàn cảnh

• Do Peter Checkland phát triển trong bộ

Phương pháp luận các hệ thống mềm Soft 

Systems Methodology (SSM) 

• 30 phút

51
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Ví dụ từ Ghana

• Bước 1: Hãy đặt tờ giấy lớn lên bàn để mọi người có thể
cùng đóng góp dễ dàng vào việc vẽ ra một bức tranh chung. Hãy
dùng các hình họa, biểu tượng,… để xây dựng bức tranh của bạn. 
Dẫn dắt ý tưởng ra sao?

• Bước 2    Bắt đầu vẽ những thứ quan trọng nhất của thực
trạng và các bên có liên quan – chẳng hạn những người/tổ chức
có vai trò quan trọng, những vấn đề quan trọng trong vùng cảnh
quan. Mối liên hệ giữa họ là gì. Không trao đổi – Hãy im lặng và
vẽ!

• Bước 3: Cân nhắc cả các vấn đề, vướng mắc, tầm nhìn, cơ
hội, cơ sở hạ tầng, thể chế, kinh tế, văn hóa… có thể tác động

• Bước 4 Kể câu chuyện của bạn

53
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BÀI TẬP CANVAS : DOANH NGHIỆP 
TRONG VÙNG CẢNH QUAN CỦA BẠN

Mục tiêu: Với kiến thức bạn vưa nhận được về các đặc điểm của
doanh nghiệp, hãy chỉ ra các doanh nghiệp có tác động lớn trong
vùng cảnh quan của bạn

Viết câu trả lời dựa trên các câu hỏi lên bảng ghim, trong 10 phút.
Sau đó, hình thành từng nhóm 3-5 người cùng chung vùng cảnh
quan, hãy thảo luận các câu trả lời.

1. Những doanh nghiệp nào có ảnh hưởng/tác động đến vùng
cảnh quan? Nhấn mạnh vào những lĩnh vực/ngành có mối đe dọa
lớn đến đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.

2. Những doanh nghiệp nào có liên quan?

3. Doanh nghiệp đó có đặc điểm gì?
• Là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân?
• Là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hay doanh nghiệp trong

nước?
• Kênh cấp vốn cho doanh nghiệp? (thông qua ngân hàng địa

phương hay TW, thông qua các nhà đầu tư tư nhân? v.v)

1.

54

A just world that values and conserves nature.

TỪ RỦI RO ĐẾN CƠ HỘI: 
KHUNG THIẾT KẾ HỢP TÁC
MANG TÍNH CHUYỂN ĐỔI

55
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HỢP TÁC DOANH NGHIỆP & IUCN

• Mối quan tâm của IUCN đến hợp tác doanh nghiệp bắt nguồn từ sứ mệnh
của IUCN “Ảnh hưởng, khuyến khích và hỗ trợ các quốc gia bảo tồn tính
toàn vẹn, đa dạng của tự nhiên và đảm bảo rằng việc sử dụng tài nguyên
thiên nhiên công bằng và bền vững về mặt sinh thái”

• Năm 1948 (năm thành lập IUCN), các thành viên đã thông qua hơn 300
Nghị quyết liên quan đến doanh nghiệp

• Chương trình đa dạng sinh học và doanh nghiệp toàn cầu (được xây
dựng lập năm 2003); nhằm gây ảnh hưởng và hỗ trợ khối tư nhân trong
việc giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội.

• Tài liệu hướng dẫn hợp tác doanh nghiệp (phê duyệt năm 2015):
nhằm đảm bảo nhất quán trong cách tiếp cận để quản lý rủi ro về uy tín và
chất lượng liên quan đến hợp tác doanh nghiệp.

• Chiến lược hợp tác doanh nghiệp của IUCN: Cung cấp cho IUCN một
khung định hướng tác động lên các thực hành của doanh nghiệp và những
hướng dẫn hiện thực hóa sứ mệnh của IUCN trong bối cảnh doanh nghiệp.

56

57

Bản chất của hợp tác giữa CSO và doanh
nghiệp chính là tạo nên sự thay đổi

Nguồn: Network for Business Sustainability (2013) 

“Sustainability through Partnerships. A Guide for Executives”

Campaigning

Partnership?
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Hiểu về quá trình biến đổi đa dạng

sinh học
Mục tiêu chung của Chiến lược hợp tác doanh nghiệp của IUCN: Các thực hành
doanh nghiệp ở cấp cảnh quan thay đổi để mang lại lợi ích cho người dân có sinh
kế phụ thuộc vào đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên

Mức 2 – Thay đổi trong tiến

trình vận hành

Mức 1 – Thay đổi tiệm tiến (dần dần) trong hoạt
động và thủ tục của doanh nghiệp

Mức 3 – Thay đổi trong
kết quả hoạt động

Mức 4 – Thay đổi mô hình
doanh nghiệp

Tác động tích cực

lên môi trường

Phạm vi

Tuân thủ luật pháp Thực hành tốt nhất
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Ngoài phạm

vi công ty

Chiến dịch

59

Định giá đa dạng
sinh học

Mang đến lợi ích
thực về đa dạng
sinh học

Đầu tư vào thiên
nhiên

Chúng ta mong muốn doanh nghiệp
sẽ tạo nên những thay đổi gì?

Tích hợp ảnh hưởng và sự phụ
thuộc của doanh nghiệp đối với đa
dạng sinh học và quá trình ra
quyết định của doanh nghiệp

Giảm tác động tiêu cực và thúc đẩy
các lợi ích dài hạn,c ó thể đo lường
về đa dạng sinh học và sinh kế.

Đầu tư vào vùng cảnh quan, bao gồm
cả việc huy động tài chính để thúc đẩy
việc sử dụng bền vững tài nguyên
thiên nhiên
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VÌ SAO ĐÔI BÊN PHẢI HỢP TÁC?

A just world that values and conserves nature.

• Gợi mở / Kiến thức / Chuyên
môn

• Uy tín
• Hiểu them về thị trường/các bên

liên quan
• Phát triển sản phẩm
• Thúc đẩy quan hệ với các bên
• Cải thiện điều kiện làm việc cho

người lao động và thúc đẩy sáng
tạo

• Ngăn ngừa rủi ro
• Cấp phép hoạt động
• Thể hiện trách nhiệm xã hội
• Tạo thế mạnh cạnh tranh

• Chính sách gây tác động lên doanh
nghiệp
• Thay đổi thực hành trong doanh
nghiệp
• Cơ hội để tìm tài trợ và đổi mới sang
tạo
• Mở rộng phạm vi hoạt động và tác
động thông qua việc cân bằng quyền
lực và tiếp cận doanh nghiệp

Doanh nghiệp NGO

60
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Câu chuyện về rùa và thép

• Chiến dịch vận động • Hợp tác
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Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

“…nếu có bằng chứng
cho thấy loài rùa bị đe
dọa chúng tôi hoặc sẽ
hủy bỏ dự án cầu cảng
hoặc sẽ di dời” 

B.Muthuraman
PCT, Tập đoàn thép Tata

“IUCN sẽ không hợp tác
trong dự án này chừng nào
chúng tôi không bị thuyết
phục rằng nó mang lại hiệu
quả, và nếu hợp tác, Tata 
sẽ phải tuân thủ các
khuyến nghị mang tính
khoa học của IUCN”

Aban Marker Kabraji
- GĐ IUCN khu vực châu Á

63

Bạn sẽ hợp tác với điều kiện nào? (1)

• Bước 1: Thảo luận với các thành viên IUCN

Việc IUCN tham gia hợp tác trong dự án dã được thảo luận với Ủy ban 
quốc gia IUCN Ấn Độ. Mặc dù vấn đề khá phức tạp, phần lớn thành viên
đều cho rằng nhu cầu phát triển không thể tránh khỏi. Vì vậy, họ ủng hộ
các nỗ lực ngăn ngừa rủi ro dựa trên bằng chứng.

• Bước 2: Chia sẻ thông tin cho các bên

Website cảng Dhamra với thông tin cập nhật giúp giảm những tin đồn
thất thiệt và nghi ngờ của người dân
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Bạn sẽ hợp tác với điều kiện nào? (2)

Bước 3: đàm phán với DPCL

• Ratan Tata, Chủ tịch tập đoàn Tata đề nghị IUCN tiến hành chương
trình đánh giá tác động của dự án lên môi trường và loài rùa

• Đánh giá nhận định: có ảnh hưởng của ánh sáng nhân tạo lên việc rùa
ấp trứng,  có tác động từ nạo vét, có tác động gián tiếp từ việc mở
rộng công nghiệp hóa và đô thị hóa

65

Điều gì đã xảy ra?

• Việc hợp tác đã ảnh hưởng tích cực đến công tác quản lý môi trường. 
thông qua: 

– Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường để giải quyết các vấn đề tác động 
đến môi trường;

– Tiếp tục bảo tồn loài rùa biển này thông qua các hoạt động nghiên cứu và 
bảo tồn;

– Nỗ lực thành lập Quỹ Bảo tồn Rùa; 

– Đóng góp xây dựng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia cao hơn đối với
các dự án
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Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc Tế IUCN

MỘT PHẦN CỦA VẤN ĐỀ HAY CŨNG LÀ MỘT
PHẦN GIẢI PHÁP?

67

Bài học chính

Một ví dụ về cảng Dhamra cho thấy rằng doanh nghiệp và tổ chức
bảo tồn nếu hợp tác sẽ giải quyết được nhiều nếu họ thực hiện đơn
lẻ.

• Vai trò của con người và vai trò của sự dẫn dắt

• Vai trò của cộng đồng

• Sự kiên trì của nhóm thực hiện

– đặc biệt là nhóm quản lý cấp trung

• Xây dựng niềm tin 

https://www.iucn.org/regions/asia/countries/india/dhamra-port-corporate-
environmental-responsibility

https://www.iucn.org/regions/asia/countries/india/dhamra-port-corporate-environmental-responsibility
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Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc…

69

Hướng dẫn của IUCN về Hợp tác Doanh nghiệp

• Đó là gì

• Vì sao chúng ra đời

• Sử dụng chúng

ra sao
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Hướng dẫn đó là gì?

Một bộ tài liệu toàn diện gồm các hướng dẫn và công cụ hỗ 
trợ IUCN liên tục nhận diện và quản lý rủi ro liên quan đến
hợp tác doanh nghiệp và cũng để tối đa hóa cơ hội các hợp
tác doanh nghiệp khác nhau.

Thay đổi cách

vận hành

doanh nghiệp

(Dạng A)

Tài trợ

(Dạng B)

Cấp phép

(Dạng C)

Đóng góp

(Dạng D)

Khai thác

thươngmại

dữ liệu IUCN

(Dạng E)

Mua sắm

(Dạng F)

Tính liên thông giữa các dạng hợp tác doanh nghiệp

71

Hợp tác doanh nghiệp có thể mang lại rủi ro
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… và tối đa hóa cơ hội

+ Các dự án hiệu quả hơn

+ Gắn kết sự tham gia của các bên

+ Mang đến những nguồn tài trợ mới

Hướng dẫn giúp quản lý rủi ro

− Chủ động tránh thiệt
hại về uy tín và lòng
tin đối với IUCN

− Nhận diện, quản lý rủi
ro và giảm nguy cơ về
chi phí mất kiểm soát. 

73

Những nguyên tắc chính là gì?

Bốn Nguyên tắc áp dụng cho tất cả các dạng hợp tác doanh nghiệp, cụ 
thể:

• Đồng bộ khái niệm cho chiến lược/chính sách có liên quan và có tham 
vấn các bên liên quan chính

• Tiến hành đánh giá rủi ro và cơ hội

• Dự thảo hợp đồng pháp lý phù hợp

• Công khai sự hợp tác, duy trì nguyên tắc minh bạch

Nguyên tắc chung: Không nhận tài trợ từ doanh nghiệp có nguy cơ cao
trừ khi dạng hợp tác doanh nghiệp nhóm A được thực hiện
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Nguyên tắc 2: Tiến hành đánh giá rủi ro
và cơ hội

Bước 1: Rà soát rủi ro và cơ hội
bao gồm phản hồi của cấp quản lý
quốc tế/khu vực liên quan, thông
qua : 
• 22 câu hỏi về rủi ro và cơ hội
• Thông tin tóm tắt
• Đơn vị chuyên môn rà soát

(có thể) Bước 2: Thẩm tra toàn
diện, việc này được yêu cầu trong
trường hợp dự án gây tranh cãi/có
rủi ro lớn– do tổng giám đốc quyết
định và có ý kiến của nhóm giám
sát thực thi các tiêu chuẩn. 

75

Nghiên cứu điển hình: CEMEX và di sản
thế giới

Bối cảnh
- Cemex tài trợ loạt sách về “Gia tài trái đất: 
Các di sản tự nhiên trên thế giới”
- Cemex dự kiến triển khai dự án vùng đệm một di sản
văn hóa ở Scotland.
- Chúng tôi đã hợp tác với CEMEX thông qua 
các kênh khác theo phương thức tiếp cận
Một Chương trình

Kết quả
Cemex cam kết không triển khai dự án ở những
Vùng di sản Thế giới, bao gồm cả vùng đệm

Bài học
- Mỗi chương trình hợp tác doanh nghiệp đều có bối cảnh riêng
- Khi rủi ro được nhận diện, không có nghĩa hợp tác doanh nghiệp sẽ diễn ra

 Cơ hội nhận diện rủi ro thông qua hợp tác – song bạn cần bắt tay triển khai sớm!
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Bài tập: nhận diện rủi ro
Lập nhóm 2 hoặc 3 người:

• Chọn 1 công ty cụ thể

• Tiến hành nghiên cứu internet và điền vào ma trận và dòng đánh giá
rủi ro

77

Câu hỏi và bình luận?

Có thể tìm nguồn thông tin về công ty ở đâu

• Trang web của công ty

• Báo cáo công ty

• Báo

• Nói chuyện với nhân viên

• Nói chuyện với cộng đồng

• Nói chuyện với các NGO khác đã làm việc với công ty

• Google “tên công ty”v.v.)

• Các trang web như Wikipedia, bản đồ Tư pháp môi trường 
https://ejatlas.org/ v.v.

• Khác?
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78A just world that values and conserves nature.

BÀI TẬP TƯ DUY
QUẢN LY SỰ THAY ĐỔI

78

79

• Nghĩ về kinh nghiệm cá nhân đã từng tạo nên sự thay đổi hành vi thành
công….

…. Điều gì đã diễn ra? Tại sao?

• Tự mình hoàn thiện vào cuốn sổ tay (5 phút)

• Thảo luận theo cặp (10 phút)

• Chia sẻ lại vói cả lớp kết quả trao đổi.

Bài tập tư duy: thay đổi…
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Khung hợp tác doanh nghiệp về đa dạng sinh học

Nguồn: Biodiversity and Ecosystems (BES) Management Model, from 

Global Compact and IUCN (2012) 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2012-

036.pdf

81

Làm thế nào để thay đổi hành vi doanh nghiệp
– các công cụ

Chiến dịch

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2012-036.pdf
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Chiến dịch – những mục tiêu, ý tưởng khác

• Một chiến dịch mang tính xã hội
nhằm thúc đẩy sự ủng hộ trong xã hội
thông qua các công cụ cần thiết

• Thu thập thông tin

• Nâng cao nhận thức: cộng đồng,
truyền thông, cơ quan nhà nước

• Mạng lưới: các trào lưu xã hội và các
thay đổi cần thiết, kết nối các mạng
lưới quốc tế và địa phương

• Vận động thuyết phục tạo sự thay đổi

83

Chiến dịch - các kênh khác nhau, đối 
tượng mục tiêu khác nhau

• Phương tiện truyền thông xã hội 
/ internet, ví dụ: Hòa bình xanh 
và Shell / Lego

• Phiếu ghi điểm, ví dụ: Oxfam và 
các công ty thực phẩm lớn 
“GROW”?

• Các cuộc họp thường niên (AGM), 
ví dụ: Rio Tinto, Shell

https://www.youtube.com/watch?v=gTObx0RSD2Y
https://www.youtube.com/watch?v=hkg9ADEIPXM
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Thêm sức nặng …

Cơ sở dữ liệu về nghị quyết và khuyến nghị của IUCN

• Hướng dẫn doanh nghiệp lựa chọn lĩnh vực phát triển và tránh làm mất đa 
dạng sinh học, ví dụ như "Tránh tuyệt chủng trong các khu vực núi đá vôi"

• Các câu chuyện điển hình và bộ công cụ đề xuất cho doanh nghiệp, như bồi
hoàn đa dạng sinh học, vốn tự nhiên, du lịch sinh thái, hình mẫu các dự án 
phát triển quy mô lớn, Phòng ngừa, quản lý và giải quyết xung đột.

• www.iucn.org/resolutions

IUCN/FAO/UNEP Ecolex

• Cơ sở dữ liệu về luật môi trường, được phân loại quốc gia, ngành, loại, 
v.v.http://www.ecolex.org/

85

Rà soát dịch vụ hệ sinh thái

Làm thế nào để thay đổi hành vi doanh nghiệp
– các công cụ

http://www.iucn.org/resolutions
http://www.ecolex.org/
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THÔNG QUA CUỘC HỌP CỔ ĐÔNG 
THƯỜNG NIÊN

Họp cổ đông thường niên(AGM) là cuộc họp cổ đông hàng năm của
doanh nghiệp

Mục tiêu:
- Các cổ đông thông qua kế hoạch chi tiêu của năm/cập nhật hội đồng
quản trị
- Bầu ban quản trị và phê duyệt chiến lược
- Đối thoại giữa cổ đông và ban quản trị
- Báo cáo thường niên về hoạt động và thực thi chiến lược

Cơ hội gây ảnh hưởng: qua trao đổi trực tiếp với các thành viên trong
hội đồng quản trị, bỏ phiếu, đặt câu hỏi trực tiếp, hợp tác với các nhà
đầu tư vốn

86
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Integrated biodiversity assessment tool (IBAT)

Làm thế nào để thay đổi hành vi doanh nghiệp
– các công cụ
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Công cụ đánh giá đa dạng sinh học tổng hợp
(IBAT dành cho doanh nghiệp)

14.000 hồ sơ khu vực Đa 

dạng sinh học quan trọng

23.000 hồ sơ loài từ Danh 

sách đỏ của IUCN

220.000 hồ sơ khu vực được 

bảo vệ từ WDPA

89

• Doanh nghiệp có hoạt động tại các khu vực nhạy cảm sinh học không? 

• Chuỗi cung ứng có liên quan đến các khu vực nhạy cảm sinh học không? 

• Những thành tố đa dạng sinh học nào nên được quan tâm trong ĐTM, Kế
hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, v.v.?

Link trực tiếp đến

nguồn CQNN64 triệu bộ dữ liệu

4 tổ chức bảo tồn hàng đầu
Dữ liệu cho các quốc

gia/vùng lãnh thổ

www.ibatforbusiness.org

Công cụ đánh giá đa dạng sinh học tổng hợp
(IBAT dành cho doanh nghiệp)

http://www.ibatforbusiness.org/
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IBAT: Bản đồ và dữ liệu quốc gia

91

Nghiên cứu trường hợp IBAT: Nhà sản
xuất cà phê Nespresso tại Colombia

Trong số 43,000 cơ sở:

• 4,104 (9.5%) nông trại nằm
trong bán kính 2km từ khu
bảo tồn

• 3,250 (7.5%) nông trại nằm
trong bán kính 0,5km từ
khu bảo tồn (Bao gồm 11 
khu bảo tồn các loài tuyệt
chủng(AZE) 

• Tất cả các chi nhánh có nông
trại nằm trong bán kính từ
0,5-2km tính từ khu bảo
tồn.

Nespresso-Colombia Proximity Overview –

All farms

* Các cơ sở được đánh giá là nơi sinh sống của trên 95% quần thể của 1 hay 

nhiều loài có trong danh mục đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng IUCN.
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Natural capital protocol

Làm thế nào để thay đổi hành vi doanh nghiệp
– các công cụ

93

Nghị định thư về Vốn tự nhiên là một khung tiêu

chuẩn hóa cho doanh nghiệp nhằm xác định, 

định lượng và lượng giá các tác động và sự

phụ thuộc của doanh nghiệp và vốn tự nhiên

Giới thiệu Nghị định thư
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Nghị định thư Vốn tự nhiên là một khung được thiết kế
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tạo ra tạo dựng lòng tin, 
cung cấp các thông tin về các hoạt động được phép giúp

nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định

Khung Nghị định thư Vốn tự nhiên

Bộ công cụ hỗ trợ Nghị định thư

https://www.naturalcapitaltoolkit.org/

https://www.naturalcapitaltoolkit.org/
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Ví dụ

• Phần 1: Kiến thức sản xuất (sử
dụng ngôn ngữ kinh doanh) 

• Phần 2: Doanh nghiệp đã sử
dụng những kiến thức sản xuất
đó như thế nào?

– Ví dụ đơn ngành

– Ví dụ liên ngành

https://portals.iucn.org/library/sites/li
brary/files/documents/2014-004.pdf

97
FOR 15 MINUTES

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-004.pdf
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A just world that values and conserves nature.

ĐỘNG LỰC NÀO THÚC ĐẨY 
DOANH NGHIỆP THAM GIA 
BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH 
HỌC?

98

Điều gì thúc đẩy doanh nghiệp tham gia
bảo tồn đa dạng sinh học?

Vấn đề trong kinh
doanh

Hoạt động

Các hoạt
động kinh

doanh thông
thường, quy

trình mua bán
và giải ngân

Luật pháp

Luật, chính
sách công, 

các quy định
ảnh hưởng
tới hiệu quả
hoạt động

doanh nghiệp

Tài chính

Chi phí và cơ
hội tiếp cận
tới nguồn

vốn, bao gồm
nợ và sự

công bằng

Marketing

Dòng lợi
nhuận và
chuỗi sản

phẩm/dịch vụ

Hình ảnh

Sự tin tưởng
và mối quan
hệ với các
bên liên

quan, mở
rộng ra toàn

xã hội

Trích từ Nghị định thư Vốn tự nhiên (2016)
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Động lực hành động: CimTogo/ScanTogo

• Tài chính (liên quan đến uy tín doanh nghiệp)

• Liên quan tới mối quan hệ với cộng đồng địa phương (đồng thời cũng liên
quan đến uy tín của doanh nghiệp)

101

Bài tập nhóm: Xác định động lực
thay đổi của doanh nghiệp

Thảo luận theo từng

bàn:

• Ví dụ cụ thể về một

vấn đề của doanh

nghiệp, mà có thể dẫn

tới hành động về đa

dạng sinh học

• Điều kiện/giả thiết

đằng sau động lực đó

Gợi ý: Nghĩ về các dịch

vụ hệ sinh thái cụ thể

cho từng loại doanh

nghiệp cụ thể
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Lưu ý về các tác động và sự phụ thuộc của

doanh nghiệp vào đa dạng sinh học

• Ensures  more strategic and consistent  decision-making on  

biodiversity-related activities 

• Allows for monitoring the collective impact, e.g. a centrally located 

database 

• Makes individual examples of biodiversity-related activities more 

visible.

• Provides shared resources for internal training/capacity building

• Promotes shared decision-making and responsibilities

• Builds corporate values and capacity of staff through peer-learning.

103

VÍ DỤ VỀ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI

103
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LƯỢNG HÓA SỰ PHỤ THUỘC HOẶC 
TÁC ĐỘNG
Tiêu chí:

• Tác động tài chính tới doanh nghiệp

• Tác động môi trường và xã hội tiềm

ẩn

• Tác động lên sự quan tâm của các bên

liên quan

Mức 1:Phụ thuộc/tác động thấp

Mức :Trung bình

Mức 3: Cao

• Ví dụ: Một doanh nghiệp thực phẩm và thức

uống phải tăng giá thành sản phẩm vì sự khan

hiếm nước trong chuỗi cung ứng nông nghiệp,

điều này liên quan đến chỉ tiêu tác động đến

tài chính doanh nghiệp gắn với sự phụ thuộc

vào tài nguyên nước

104
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KHUNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Chương trình SRJS

Name & organisation::

Có những doanh nghiệp nào 

đang hoạt động trong vùng 

cảnh quan mà tổ chức bạn 

đang triển khai dự án/hoạt 

động?

Những doanh nghiệp đó có tác 

động gì và phụ thuộc vào đa 

dạng sinh học, các hệ sinh thái 

ra sao? (chọn một khía cạnh, lĩnh 

vực được ưu tiên)?

Bạn muốn thay đổi điều gì? 

Doanh nghiệp đóng vai trò ra 

sao trong thay đổi đó?

i

i

i

i

iSectors, type of ownership, financing, 

etc.?? 

What capacities does business have 

that could be used for the change 

(market knowledge, influence, etc.)?

What needs to change to minimise 

impact or turn negative impact into 

positive?

Dependencies

Impacts (can be negative or 

positive)

1. 2. 3.

105
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BÀI TẬP KHUNG HỢP TÁC: TÁC ĐỘNG 
VÀ SỰ PHỤ THUỘC

Mục tiêu: Dùng kiến thức đã học để đánh giá tác động

và sự phục thuộc vào đa dạng sinh học của doanh

nghiệp trong vùng cảnh quan

Hãy dùng tài liệu phát tay tương ứng.

Hãy điền vào ô đánh giá tác động và phụ thuộc đối với

ngành/doanh nghiệp mà bạn đã thực hiện trong bài tập

số 1 đối với các doanh nghiệp có tác động lớn nhất.

Bạn có thể chọn 2 ngành/doanh nghiệp. (10 phút)

Hãy cùng với thành viên khác trong cùng vùng cảnh

quan, thảo luận về tác động và sự phụ thuộc mỗi thành

viên đã đánh giá.

2.

106
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TÀI LIỆU PHÁT TAY – ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

Business 

input or 

output

Impact driver 

category

Specific impact 

drivers

Sector 1 Sector 2

Inputs Water use Surface water 1

Terrestrial ecosystem 

use

Other resource use

Output Greenhouse gas 

emissions

Water pollutants Chemical 

discharges

3

Soil pollutants

Disturbances

1 = Minor impact, 2= Moderate impact, 3= Major impact

107
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1 = Minor impact, 2= Moderate impact, 3= Major impact

Business 

inputs

Dependency category Specific 

dependencies

Sector 1 Sector 2

Consumptive Energy

Water Fresh (surface) water 2

Materials Minerals 3

Non-

consumptive

Regulation of physical 

environment

Water quality 

regulation

3

Regulation of biological 

environment

Regulation of waste and 

emissions

Well-being and spiritual / 

ethical values

108

TÀI LIỆU PHÁT TAY – ĐÁNH GIÁ SỰ PHỤ THUỘC

109A just world that values and conserves nature.

CHIA SẺ KINH NGHIỆM
VỀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP –

PHẦN 1 “PHỎNG VẤN”

109
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Chia sẻ kinh nghiệm

• Mỗi thành viên có 1 phút chia sẻ

• Nghỉ giải lao!

• Phân thành nhóm nhỏ và phân vai:

– Người phỏng vấn (xem trang 7 sổ tay)

– Người kể chuyện

– Thư ký ghi chép

– Khán giả

• Chia sẻ trước toàn thể

111

KHUNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Về tổ chức của bạn

Chức năng nhiệm vụ Việc hợp tác với doanh nghiệp giúp 

tổ chức của bạn đạt được mục tiêu của mình ra sao?

Chuyên môn và năng lực Tổ chức của bạn có năng 

lực/chuyên môn gì để gây ảnh hưởng lên doanh nghiệp?  Bạn học hỏi 

được gì từ các hợp tác với doanh nghiệp trước đây? Bạn muốn học hỏi 

thêm điều gì?

Ưu điểm vượt trội Bạn có gì trong tay để có thể mời doanh 

nghiệp và các đối tác khác trong khu vực/vùng cảnh quan hợp tác với 

mình (VD: kỹ năng đặc biệt, chuyên môn, các mối liên hệ, v.v.)

Văn hóa và các nguyên tắc Các hình thức hợp tác 

doanh nghiệp nào (tổ chức chiến dịch,.v.v) phù hợp với văn hóa và 

nguyên tắc của tổ chức bạn? Những hình thức nào không phù hợp? 

Vì sao?

Hỗ trợ nội bộ Lãnh đạo và các đồng nghiệp của bạn nhìn 

nhận ra sao về triển vọng hợp tác với doanh nghiệp? 

Hỗ trợ từ bên ngoài Bạn có thể hợp tác/đồng hành cùng 

với ai để tạo nên tác động cộng hưởng, họ có thể đóng góp gì (kỹ 

năng, quan hệ,v.v.)? 

4.
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Tổng hợp kiến thức trong ngày


