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Nội dung bài trình bày

➢ Bối cảnh

➢ Một số chính sách thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững;

➢ Một số kiến nghị.



1. Bối cảnh

➢ Quá trình cải cách kể từ Đổi Mới dựa trên 3 trụ cột chính:

▪ Cải cách thể chế kinh tế thị trường;

▪ Ổn định kinh tế vĩ mô;

▪ Chủ động mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế.

→ tạo dựng thêm cơ hội kinh tế + nâng cao năng lực tận dụng cơ hội
kinh tế chomọi tầng lớp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.



➢Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là ưu tiên quan trọng, nhưng Việt
Nam cũng nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển bền vững. Quan
trọng: Việc thực hiện đã có sự lồng ghép giữa chủ động trong
nước và cam kết quốc tế.

▪Không còn lựa chọn đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế;

▪Yêu cầu tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững được lồng ghép vào
nhiều văn bản chính sách;

▪Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có các cam kết về lao động,
môi trường, nâng cao năng lực; đi kèm với yêu cầu đánh giá tác động
kinh tế - xã hội bền vững (Ví dụ: EVFTA yêu cầu báo cáo đánh giá tác
động bền vững);

▪Nâng cao nhận thức trên nhiều lĩnh vực (Ví dụ: IUU; nguồn gốc gỗ
xuất khẩu, v.v.).



➢Bản thân các doanh nghiệp cũng ý thức hơn về yêu cầu phát triển
bền vững

▪Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm, đầu tư cho lao động để họ “cùng
phát triển” với doanh nghiệp;

▪Các doanh nghiệp xuất khẩu phải lưu tâm đến các tiêu chuẩn riêng mà
các doanh nghiệp nhập khẩu ở nước ngoài yêu cầu;

▪ Sức ép từ đơn hàng xuất khẩu bị trả về, v.v.



2. Một số chính sách thúc đẩy doanh nghiệp phát triển
bền vững

➢Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng cơ hội đầu
tư – kinh doanh

▪Tự do kinh doanh: Luật DN; Luật Đầu tư;

▪Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh
(Nghị quyết 19 đến năm 2018; Nghị quyết 02 năm 2019);

▪Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Luật DNNVV; Nghị quyết 35;

▪Cắt giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp: Nghị quyết
139/NQ-CP;

▪Cơ hội từ ngành nghề mới (CMCN 4.0; chuyển đổi số).



➢Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

▪Đàm phán, ký kết và thực hiện các FTA, kể cả FTA chất lượng cao;

▪Liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài;

▪Chính sách thúc đẩy chuyển giao công nghệ (Luật chuyển giao CN;
Nghị định 78/2018/NĐ-CP);

➢Tạo lậpmôi trường cạnh tranh bình đẳng

▪Cải cách doanh nghiệp nhà nước (CPH, tách cơ quan chủ sở hữu, v.v.)

▪Hoàn thiện và thực thi Luật Cạnh tranh.



 



➢Định hướng cho doanh nghiệp bảo vệmôi trường

▪Tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp;

▪Các quy định về bảo vệ môi trường (đánh giá tác động môi trường;
định hướng mới về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, v.v.) và thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện các quy định này;

▪Ưu đãi thuế cho hoạt động bảo vệ môi trường (Nghị định
40/2019/NĐ-CP);

▪Tôn vinh các doanh nghiệp làm tốt công tác bảo vệ môi trường;

▪ ...



➢ Công nghiệpmôi trường đã được coi làmột ngành kinh tế, dù còn
chậm

▪ Một số VB: 1030/QĐ-TTg năm 2009; 1292/QĐ-TTg năm 2014;
192/QĐ-TTg năm 2017; v.v.

▪ Không còn đứng ngoài để bổ trợ cho phát triển kinh tế.

➢ Huy động nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi trường cần được
xem xét trong bối cảnh mới

▪ VN là nước thu nhập trung bình (giảm vốn ODA và vốn vay ưu đãi)

▪ Tác động môi trường của một số dự án FDI được đề cập nhiều hơn.



➢ Định hướng, khuyến khích doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi chính
đáng cho người lao động

▪ Hỗ trợ đào tạo cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa;

▪ Tiền lương tối thiểu vùng;

▪ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định bảo hiểm xã hội tại doanh
nghiệp;

▪ Thỏa ước lao động tập thể;

▪ Nghiên cứu, truyền thông, tuyên dương doanh nghiệp thực hiện tốt trách
nhiệm đối với người lao động.

▪ ...



➢ Một số vấn đề:

▪ Các chính sách chưa đi kèm với nguồn lực và/hoặc hướng dẫn thực hiện
kịp thời (VD; công nghiệp môi trường trong Chiến lược CNH Việt Nam
trong khuôn khổ hợp tác với Nhật Bản);

▪ Nhận thức về yêu cầu thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững còn bất
cập: lựa chọn quy định bắt buộc áp dụng hay để doanh nghiệp tự
nguyện?

▪ Chất lượng thỏa ước lao động tập thể chưa cao;

▪ Thanh tra, giám sát;

▪ Hệ thống thông tin cho giám sát, đánh giá còn chưa kịp thời, đặc biệt
trong lĩnh vực môi trường.



Nguồn: OECD/ERIA (2018)



3. Một số kiến nghị

➢ Các cơ quan QLNN:

▪ Nghiên cứu các thực tiễn quốc tế tốt về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
để lồng ghép ở mức độ thích hợp, có lộ trình vào khung chính sách của Việt
Nam;

▪ Đối thoại, tham vấn thực chất với doanh nghiệp về các quy định, thông lệ
chính sách có thể ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;

▪ Dành các hỗ trợ phù hợp, không trái với cam kết quốc tế cho doanh nghiệp;

▪ Bảo đảm nguồn lực để thực thi hiệu quả các chính sách đề ra;

▪ Biểu dương, khích lệ các điển hình tốt + tránh tình trạng chính sách chỉ “gây
khó” cho doanh nghiệp trong nước.

▪ Hoàn thiện hệ thống thông tin, thống kê phục vụ điều hành, đánh giá chính
sách.



➢ Đối với cộng đồng doanh nghiệp:

▪ Nâng cao hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm về phát triển bền vững gắn với
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (phải làm rõ nhu cầu để yêu cầu Chính
phủ/cơ quan nghiên cứu đáp ứng);

▪ Chủ động cân nhắc, điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp hơn với
quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững (đặc biệt là các
cam kết về xã hội, môi trường gắn với trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp);

▪ Tích cực đối thoại với các cơ quan chính phủ nhằm bảo đảm các chính
sách đề ra phù hợp với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp (đặc biệt là ở
các lĩnh vực môi trường và lao động).



Xin cảm ơn!
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