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TÓM TẮT 

Đông Nam Á đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 

những thập kỷ gần đây, nhưng thách thức đi kèm là không hề nhỏ, đặc 

biệt là ở sự gia tăng của bất bình đẳng. Các giải pháp cũng đang được 

định hình, và các nhà lãnh đạo của khu vực đã nhất trí rằng tăng trưởng 

bao trùm chính là con đường phía trước. Các nền kinh tế bao trùm cần 

có những mô hình kinh doanh bao trùm. 

Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng giải pháp từ phía các doanh nghiệp là rất 

tiềm năng. Nhiều mô hình kinh doanh bình đẳng hơn đang nổi lên, từ 

những sáng kiến thúc đẩy tính bền vững về xã hội và môi trường các 

ngành kinh doanh nông nghiệp và may mặc tại Campuchia, mô hình kinh 

doanh thông qua hợp tác với những cộng đồng nghèo ở Thái Lan và 

Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào), cho đến mô hình các 

doanh nghiệp xã hội Thương mại Công bằng chia lại lợi nhuận cho 

người sản xuất. Trong khu vực Đông Nam Á, các doanh nghiệp đang gia 

tăng cam kết thực hiện các trách nhiệm xã hội. 

Cốt lõi của mọi doanh nghiệp là cần ý thức rõ và thực thi nghĩa vụ tôn 

trọng các quyền con người và trả thù lao ở mức đủ để người lao động có 

thể thực hiện những quyền này. 

Thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR), vận dụng các phương pháp tiếp 

cận tự nguyện và tự kiểm soát giúp giải quyết mối quan tâm chung về 

bảo vệ uy tín của doanh nghiệp đang mang lại những bước tiến mới, và 

đây đang trở thành một xu hướng phổ biến trong khu vực.  

Hơn thế nữa, các chiến lược chia sẻ giá trị chung đã tìm ra phương 

pháp tiếp cận sáng tỏ hơn, giúp chỉ ra những lĩnh vực mà doanh nghiệp 

và xã hội có thể mang lại lợi ích cho nhau. Các mô hình kinh doanh bao 

trùm, phổ biến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp giải quyết tình trạng 

đói nghèo, thông qua hợp tác giữa các công ty với các cộng đồng nghèo 

cùng tham gia một chuỗi giá trị.  

Mặc dầu vậy, những mô hình này không thể giải đáp hết mọi vấn đề. 

Mô hình hỗn hợp (hybrid) và mô hình doanh nghiệp xã hội theo đuổi mục 

tiêu kép gồm bền vững về tài chính và đóng góp cho xã hội, có thể giúp 

giải phóng doanh nghiệp khỏi việc tập trung thái quá vào tối ưu hóa lợi 

nhuận. Đây chính là tương lai của doanh nghiệp. 

Các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp xã 

hội và cộng đồng doanh nghiệp rộng hơn có thể giúp phát triển và nhân 

rộng những mô hình này. 

Mục đích của chúng tôi là: các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, dù quan điểm 

đang còn khác nhau về kinh doanh bao trùm, nhưng cùng chia sẻ nguồn 

cảm hứng với chúng tôi về việc tạo ra ngày một nhiều hơn nữa các mô 

hình kinh doanh công bằng hơn vì một nền kinh tế bao trùm cho khu vực 

Đông Nam Á, và rộng ra hơn nữa. 

Bất bình đẳng trên toàn 
khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương đã tăng 
hơn 5% trong vòng 20 
năm qua1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu nhập của phụ nữ ở 
Châu Á chỉ bằng 
khoảng 70% đến 90% 
thu nhập của nam giới2 
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1 LỜI GIỚI THIỆU 

Tài liệu này hướng tới độc giả là lãnh đạo các doanh nghiệp, các nhà 

đầu tư và các nhà hoạch định chính sách khu vực Đông Nam Á. 

Rất nhiều người trong chúng ta có chung một tầm nhìn về phát triển kinh 

tế bao trùm. Dựa trên bài học kinh nghiệm mà Oxfam và các tổ chức 

khác đã rút ra được từ quan hệ hợp tác với khu vực tư nhân, từ việc dày 

công nghiên cứu và tập hợp các ví dụ điển hình về các mô hình mới, 

chúng tôi muốn chia sẻ cách làm mà doanh nghiệp khu vực Đông Nam Á 

có thể hiện thực hóa tầm nhìn này, giúp giải quyết nghèo đói và bất bình 

đẳng ngày càng gia tăng trong khu vực.  

Báo cáo này chia sẻ nhiều mô hình, từ kinh doanh bao trùm và có trách 

nhiệm xã hội (CSR) đến các mô hình doanh nghiệp xã hội và doanh 

nghiệp hỗn hợp (hybrid). Chúng tôi hy vọng, qua đó, doanh nghiệp có 

thêm cách làm để đặt ưu tiên cho con người và trái đất bên cạnh ưu tiên 

về lợi nhuận.  

Tài liệu này bắt đầu với tổng quan về bối cảnh khu vực, trọng tâm là 

thách thức về bất bình đẳng. Phần này định vị doanh nghiệp trong vai trò 

giải quyết vấn đề, thông qua trình bày một số các tiếp cận, làm rõ bằng 

các trường hợp điển hình. Phần 2 sẽ nhìn sâu hơn vào các hỗ trợ cho 

doanh nghiệp xã hội để khối này có thể phát triển. Phần 3 đưa ra một số 

đề xuất đối với các doanh nghiệp trong khu vực, đồng thời cung cấp 

thêm thông tin cho những người hoạt động trong lĩnh vực. 

THÁCH THỨC – TĂNG TRƯỞNG 

NHƯNG KHÔNG BÌNH ĐẲNG  

Tăng trưởng kinh tế là một câu chuyện thành công ở Đông Nam Á.  

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khu vực Hiệp hội các Quốc gia 

Đông Nam Á (ASEAN) đã nhảy vọt từ mức 37,6 tỉ đô la năm 1970 lên 

đến 2,6 nghìn tỉ vào năm 2016.4 Trong toàn bộ khu vực5, trong vòng hai 

thập kỷ vừa qua, hơn 100 triệu người đã tham gia vào lực lượng lao 

động và hàng triệu người đã thoát nghèo. Đầu tư tăng, cơ sở hạ tầng 

được xây dựng, thương mại phát triển và sự thịnh vượng trong khu vực 

cũng tăng.   

Tuy nhiên, bất chấp thành công về kinh tế, nhiều thách thức lớn vẫn 

đang tồn tại. Mức độ bất bình đẳng đang gia tăng là một quan ngại đặc 

biệt. 

Ở Việt Nam, thu nhập một ngày của người giàu nhất lớn hơn thu nhập 

trong 10 năm của người nghèo nhất.6  Bốn người giàu nhất Indonesia có 

tổng tài sản lớn hơn tổng tài sản của 100 triệu người nghèo nhất cộng 

lại.7  

Số của cải mới được tạo ra không được chia sẻ một cách bình đẳng. Tại 

Ở Việt Nam, thu nhập 
của người giầu có nhất 
của quốc gia này trong 
một ngày lớn hơn thu 
nhập trong 10 năm của 
người nghèo nhất.3 
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khu vực Châu Á Thái Bình Dương, hệ số GINI đo bất bình đẳng về thu 

nhập đã tăng từ 32,6% (năm 1990 – 1999) lên tới 39,1% (năm 2014) sau 

hai thập kỷ.8  

Mức lương thấp và công việc bấp bênh rất phổ biến trong khu vực. Mức 

lương tối thiểu thường thấp hơn nhiều so với mức lương9 đủ sống cần 

có để người lao động có thể thực hiện những quyền con người cơ bản 

của mình, và thậm chí những quyền này thường xuyên bị vi phạm.10 Số 

người phải sống trong tình trạng bất ổn về lương thực nghiêm trọng ở 

Đông và Đông Nam Á đã tăng từ 48 triệu người trong năm 2015 lên 71 

triệu người trong năm 2016.11 

Bất bình đẳng giới diễn ra rộng khắp đồng nghĩa với việc công việc của 

phụ nữ chưa được trả lương tương xứng. Tính trung bình, thu nhập của 

phụ nữ ở khu vực Châu Á chỉ bằng khoảng từ 70% đến 90% thu nhập 

của nam giới.14 Phụ nữ thường phải gánh vác nhiều hơn nam giới 2,5 

lần ở các công việc chăm sóc không lương,15 so với nam giới, họ thường 

là đối tượng cho các công việc rủi ro và tiềm ẩn nhiều tổn thương hơn, tỷ 

lệ được trả lương dưới mức lương tối thiểu cao hơn.16  

Không chỉ có các tổ chức PCP quốc tế mới quan tâm tới vấn đề này. 

Tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm hiện là một ưu tiên mới của 

khu vực. Shamshad Akhtar, Tổng Thư ký của Ủy ban Kinh tế Xã hội của 

Liên Hiệp Quốc tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đã kêu gọi “giải 

pháp để các quốc gia cùng nhau phát triển, đảm bảo không ai bị bỏ lại 

phía sau.’17 Tại lễ kỉ niệm 50 năm thành lập của ASEAN vào năm 2017, 

bất bình đẳng sâu sắc về thu nhập đã được chỉ ra. Tại lễ nhậm chức 

tháng Một năm 2018, Ngài Tổng Thư ký ASEAN đã nhấn mạnh việc 

‘phải đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững cho 

khu vực’.18 “Kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 

(ASEAN AEC Blueprint) 202519 đã nhắc đến một nền kinh tế lành mạnh 

hơn, bao trùm hơn, hướng tới con người và lấy con người làm trọng 

tâm. Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong rất nhiều năm đã xác định bất bình 

đẳng là một trong những nguy cơ lớn nhất đe dọa thịnh vượng toàn cầu. 

Bất bình đẳng là vấn đề của tất cả mọi người.  

DOANH NGHIỆP VỚI VAI TRÒ LÀ 

MỘT ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY 

THỊNH VƯỢNG CHUNG  

Có nhiều hy vọng cho chúng ta.  

Nếu cùng nhận ra tăng trưởng bao trùm là cần thiết, chắc hẳn chúng ta 

cũng nhất trí về sự cần thiết của kinh doanh bao trùm.  

Các doanh nghiệp rõ ràng là một lực lượng đầy tiềm lực, và vai trò là 

cực kỳ then chốt. Những thách thức về bất bình đẳng và nghèo đói khó 

có thể vượt qua nếu chúng ta không khai thác được sức mạnh và tiềm 

năng của các doanh nghiệp. 

Phụ nữ thường phải 
gánh vác công việc 
chăm sóc không lương 
nhiều hơn 2,5 lần so với 
nam giới12 và họ thường 
là đối tượng của các 
công việc rủi ro và tiềm 
ẩn nhiều tổn thương 
hơn; tỷ lệ phụ nữ bị trả 
lương dưới mức tối 
thiểu cũng cao hơn nam 
giới.13  
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Các doanh nghiệp tạo ra việc làm, tạo ra sinh kế và cơ hội. Đây là cách 

mà chúng ta tạo ra tăng trưởng.   

Nhưng các doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi. Bằng cách này tăng 

trưởng bao trùm sẽ được tạo ra.  

Câu chuyện thành công về Đông Nam Á rất đáng kể, nhưng vẫn còn rất 

nhiều việc phải làm. 

Đông Nam Á vốn giàu truyền thống ở mảng doanh nghiệp xã hội và 

doanh nghiệp bình đẳng (equitable business), với các doanh nghiệp gia 

đình có lịch sử lâu đời trong việc hiến tặng một phần của cải cho hoạt 

động từ thiện (zakat), viện trợ qua lại, gotong royong (các cộng đồng 

cùng hành động vì mục tiêu chung) và các hợp tác xã phát triển lớn 

mạnh qua nhiều thập kỷ.  

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.  

Hiện có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong đã nhận ra cơ hội cho 

tương lai trong thách thức của ngày hôm nay, từ đó đổi mới các mô hình 

kinh doanh của mình tương ứng. Từ Trách nhiệm xã hội (CSR) đến Chia 

sẻ giá trị và Doanh nghiệp xã hội, Đông Nam Á đang sẵn sàng cho các 

thách thức của Thế kỷ 21 với các giải pháp của mình. Vấn đề đặt ra là 

làm sao mở rộng quy mô và phạm vi áp dụng của các giải pháp này.  

Hộp 1: Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và khu vực tư nhân 

Khu vực tư nhân đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực của ASEAN 

hướng tới hội nhập kinh tế vào năm 2025. Các công ty thực phẩm và lâm 

nghiệp chủ chốt trong nước, bao gồm một số doanh nghiệp đa quốc gia lớn 

nhất thế giới như Sime Darby ở Malaysia, San Miguel ở Philippines, Olam ở 

Singapore, PT Bakrie Sumatera Plantations ở Indonesia, và CP ở Thái Lan, 

đang nổi lên là những “người chơi” chính.  

Vai trò ngày càng lớn của các công ty và các nhà đầu tư nội địa trong việc 

thúc đẩy nền kinh tế ASEAN vừa là điều được mong đợi và vừa là vấn đề 

gây lo lắng: nguy cơ dòng vốn chảy ra nước ngoài đã giảm, nhưng nếu 

không có cải cách thỏa đáng về quản trị và khung thể chế, hội nhập kinh tế 

có khả năng sẽ chỉ làm lợi cho khu vực tư nhân là chính, bên cạnh đó có thể 

làm trầm trọng hơn tình trạng chiếm đoạt đối với các nguồn lực cho phát 

triển.  

Khu vực tư nhân có tác động vô cùng lớn đến cuộc sống của những người 

dân ASEAN, và kết nối với khối tư nhân là một việc phải làm. Kết nối thúc 

đẩy kinh doanh có trách nhiệm và bao trùm hơn giúp doanh nghiệp giảm 

thiểu những hệ lụy xã hội và sinh thái trong quá trình vận hành và kinh 

doanh, giúp phụ nữ cải thiện quyền và quyền năng kinh tế trong quá trình 

tham gia vào chuỗi giá trị, cùng cộng đồng nâng cao khả năng chống chịu và 

phục hồi.  

  

‘Chúng ta phải cân đối 
giữa nhu cầu mở rộng 
kinh tế với các nguyên 
tắc về trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp.’ 

Thomas Thomas, 
Giám đốc Điều hành, 
Mạng lưới Trách 
nhiệm Xã hội Doanh 
nghiệp ASEAN  
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CÁC CƠ HỘI KINH DOANH  

Doanh nghiệp hoạt động có trách nhiệm có tiềm năng phát triển rất lớn ở 

Đông Nam Á. Nhiều doanh nghiệp đã nhận ra lợi ích trong việc thực 

hành kinh doanh bao trùm, từ việc gia tăng quyền năng kinh tế của phụ 

nữ, có được sự trung thành của khách hàng và lực lượng lao động gắn 

kết tâm huyết với doanh nghiệp, đến việc thu hút đầu tư.  

Giải quyết vấn đề giới 

Bất bình đẳng giới rộng khắp đồng nghĩa với việc, tính trung bình, thu 

nhập của phụ nữ ở Châu Á chỉ bằng một phần của nam giới, phụ nữ có 

nhiều nguy cơ hơn trong việc bị trả lương thấp hơn mức lương tối 

thiểu20. Tuy nhiên, trong khu vực doanh nghiệp xã hội, Đông Nam Á, 

đang đi tiên phong về mức lương công bằng và các cơ hội lãnh đạo cho 

phụ nữ.  

Hình 1: Trong khu vực doanh nghiệp xã hội, Đông Nam Á đang đi 

tiên phong trong việc trả lương công bằng và tạo cơ hội lãnh đạo 

cho phụ nữ  

 

Đông 
Nam Á 

Đông Á 
& TBD 

Đông 
Âu và 
Trung Á Tây Âu  

Châu 
Mỹ La 
Tinh Bắc Mỹ 

Trung 
Đông 
và Bắc 
Phi Nam Á 

Tiểu 
Sahara 
Châu Phi 

Phụ nữ lãnh đạo 
các doanh nghiệp 
xã hội được trả 
lương ngang với 
nam giới  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Đông 
Nam Á Bắc Mỹ 

Đông Á 
& TBD 

Đông 
Âu và 
Trung Á 

Trung 
Đông 
và Bắc 
Phi 

Châu 
Mỹ La 
Tinh Tây Âu 

Tiểu 
Sahara 
Châu 
Phi Nam Á 

Tỉ lệ phụ nữ đảm 
nhiệm các vai trò 
lãnh đạo trong các 
doanh nghiệp xã 
hội cao 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Nguồn: Dựa trên khảo sát của Hiệp hội Thomson Reuters Foundation (2016).21 Các quốc gia Đông 

Nam Á được khảo sát bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. 

Không chỉ là vấn đề đạo đức, bình đẳng giới còn giúp mang lại tác động 

về kinh tế và hiệu quả kinh doanh. Một nghiên cứu do Ngân hàng Phát 

triển Châu Á thực hiện năm 2015 đã ước tính rằng nếu tỉ lệ tham gia lực 

lượng lao động của nữ giới ở Châu Á tăng từ 57,7% lên 66,2%, chỉ cần 

trong một thế hệ, nền kinh tế của Châu Á có thể chứng kiến mức tăng 

trưởng 30% về thu nhập tính theo đầu người.22 Thúc đẩy các hình thức 

kinh doanh công bằng hơn có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng 

như góp phần tạo nên một xã hội công bằng hơn. Một nghiên cứu do 
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McKinsey thực hiện trên phạm vi toàn cầu đã chỉ ra ‘các công ty nằm 

trong nhóm tứ phân vị trên cùng về đa dạng giới có nhiều hơn 27% cơ 

hội đạt được mức lợi nhuận kinh tế cao hơn mức trung bình của các 

doanh nghiệp cùng ngành trong cùng quốc gia’.23 

Lực lượng lao động 

Thu hút nhân tài có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thành công của 

doanh nghiệp, và doanh nghiệp có trách nhiệm trong kinh doanh đang 

ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với người lao động, đặc biệt là giới lao 

động trẻ.  

Trong một khảo sát của Deloitte được thực hiện năm 2018, 81% người 

tham gia khảo sát ở Đông Nam Á (toàn cầu là 77%) cho biết ‘Trách 

nhiệm công dân của doanh nghiệp’ là ‘một đặc điểm quan trọng hoặc rất 

quan trọng người sử dụng lao động cần có’. Cũng trong khảo sát này, ba 

phần tư người lao động trẻ ở Đông Nam Á nói rằng họ ‘kỳ vọng lớn’ vào 

các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).24  

Một nghiên cứu thực hiện năm 2012 đã phát hiện ra rằng trong giai đoạn 

từ 1984 đến 2011, một công ty lọt vào danh sách ‘Top 100 Công ty tốt 

nhất nước Mỹ cho người lao động’ có thể tạo ra mức lợi tức cổ phiếu 

mỗi năm cao hơn từ 2,3% đến 3,8% so với các công ty khác’.25 Có nghĩa 

là ‘sự quan tâm đến lợi ích của các bên khác, gồm người lao động, rốt 

cuộc sẽ trực tiếp mang lại nguồn lợi cho chính các cổ đông’.26 

Năng lực cạnh tranh  

Cánh cửa đang mở ra cho các doanh nghiệp vận dụng các giải pháp 

dựa trên thị trường để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Người 

tiêu dùng tại các quốc gia Đông Nam Á quan tâm nhiều hơn về xã hội và 

môi trường so với khu vực láng giềng, đặc biệt là Úc và New Zealand. 

Bằng chứng là 64% người tiêu dùng Châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng 

chi trả nhiều hơn cho hàng hóa dịch vụ từ các công ty có cam kết xã hội 

và môi trường’, nhiều hơn hai mươi điểm so với Châu Âu và Bắc Mỹ.27 

Hình 2: Người tiêu dùng ở Đông Nam Á có ý thức về xã hội và môi 

trường tốt hơn so với các khu vực láng giềng 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Environmentally friendly

They are based on fair trade principles

A percentage of the sale is donated to a good cause

a) Lý do chọn mua một số mặt hàng
(% số người trả lời) 

Asia Pacific exc. South-East Asia South-East Asia

Một phần doanh thu được đóng góp 
cho một mục đích tốt đẹp nào đó

Hoạt động dựa trên các nguyên tắc thương mại công bằng

Thân thiện với môi trường

Châu Á TBD, không kể ĐNA Đông Nam Á
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Nguồn: Dựa trên khảo sát của MasterCard (2015).28 Các quốc gia Đông Nam Á được khảo sát bao 

gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia, Việt Nam và Singapore. 

Đầu tư 

Các nhà đầu tư ngày một cân nhắc nhiều hơn tới khía cạnh đạo đức 

trong các quyết định đầu tư. Rà soát đạo đức đang trở thành một thông 

lệ, đầu tư Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)29 đang tăng lên; và đầu 

tư có tác động xã hội đang được quan tâm chưa từng thấy, với 3,6 tỉ đô 

la rót vào khu vực Đông Nam Á.30 Càng có trách nhiệm với xã hội và môi 

trường, các doanh nghiệp của tương lai sẽ càng dễ dàng thu hút vốn từ 

nhiều nguồn khác nhau, với các điều khoản tốt hơn và các đối tác dài 

hạn hơn, có cùng chung chí hướng. 

Những người tiên phong  

Lợi ích là như thế, song kinh doanh có trách nhiệm mới chỉ bắt đầu được 

áp dụng ở khu vực Đông Nam Á. Những người tiên phong có lợi thế hơn 

đối thủ cạnh tranh của họ, khi chỉ mới có 17% công ty ở Đông Nam Á 

cho biết rằng ‘Trách nhiệm công dân’ là một ưu tiên hàng đầu trong 

chiến lược của doanh nghiệp’ và 22% không hề quan tâm đến yếu tố 

này.31 Đã đến lúc những người đi sau cần tăng tốc để bắt kịp với xu thế.  

  

0 10 20 30 40 50 60
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Financially responsible

Give back to community

Khả năng quyết định mua hàng từ các đơn vị bán hàng khác nhau
(% số người trả lời)

Asia Pacific exc. South-East Asia South-East Asia

Một phần lợi nhuận được đóng góp cho 
cộng đồng

Có trách nhiệm tài chính

Có trách nhiệm với môi trường

Hợp tác với/ tài trợ cho các h.đ từ thiện

Có trách nhiệm với xã hội

Châu Á TBD, không kể ĐNA Đông Nam Á
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CÁC CẤP ĐỘ MÔ HÌNH  
KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM  
Suy nghĩ phổ biến một thời rằng mục đích duy nhất của doanh nghiệp là 
tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu doanh nghiệp nay đã không còn phù 
hợp, và không thể ”trụ” được lâu dài. Các mô hình doanh nghiệp có trách 
nhiệm mới và hấp dẫn hơn đang ngày một lan toả trong khu vực (xem 
hình 3).   

Hình 3: Các cấp độ mô hình kinh doanh bền vững và bao trùm hơn 

 

Hình trên32 cho thấy cấp độ của các mô hình kinh doanh giúp mang lại 
phát triển bền vững và bao trùm hơn như thế nào. Có nhiều các tiếp cận 
khác nhau liên quan đến cam kết của doanh nghiệp đối với lợi ích cho xã 
hội về dài hạn. Nếu doanh nghiệp muốn góp phần cho kinh tế bao trùm, 
giảm đói nghèo và bất bình đẳng, cần phải dành nhiều nỗ lực cho 
khoảng “trách nhiệm hỗn hợp” (Xem hình 3). Các mô hình khác nhau sẽ 
được trình bày chi tiết hơn sau đây.  

 

Trách 
nhiệm kết 

hợp 
Vì lợi ích của  

xã hội 

Những trách nhiệm được 
khai sáng 

Được xã hội khao khát  

Những trách nhiệm xã hội 

Được xã hội mong đợi 

Những trách nhiệm cơ bản 

Được xã hội yêu cầu 

Được phép hoạt động 
Tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa và giải 
quyết tình trạng vi phạm quyền con 
người, và trả mức lương đủ để người 
lao động thực hiện các quyền này 

Doanh nghiệp có trách nhiệm công dân tốt   
Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp và nhân đạo 

Phương pháp tiếp cận rộng hơn để tạo ra giá trị  
Các mô hình chia sẻ giá trị và kinh doanh bao trùm 

Đặt con người và trái đất song song với lợi nhuận  
Các mô hình kinh doanh hỗn hợp và doanh nghiệp xã hội 
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a) Các trách nhiệm cơ bản –  
Tôn trọng Quyền con người  

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn trọng các quyền của con 

người và trả mức lương đủ để người lao động thực hiện các quyền này 

giờ đây đã được công nhận rộng rãi là cơ sở nền tảng của mọi doanh 

nghiệp – Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Kinh doanh và 

Nhân quyền đã làm rõ hơn điều này. Nếu một mô hình kinh doanh kiếm 

lời từ việc trả lương bèo bọt và lạm dụng các quyền lao động, thì mô 

hình này đã sai lầm ngay từ đầu.  

Đáng buồn là các quốc gia Đông Nam Á thuộc nhóm bị giá thấp nhất về 

thực hiện Chỉ số Quyền Toàn cầu của Liên đoàn Lao động Quốc tế 

(International Trade Union Confederation Global Rights Index).33 Tuy 

nhiên đã có một số tiến triển được ghi nhận. Các sáng kiến như Mức 

lương tối thiểu Châu Á (Asia Floor Wage)34 đã và đang giúp nâng cao 

nhận thức về đảm bảo mức lương đủ sống, đồng thời các sáng kiến đa 

bên khác cũng đang đẩy mạnh hơn việc thực hiện các quyền lao động.  

b) Trách nhiệm xã hội – Trách nhiệm công dân của 
doanh nghiệp 

Vượt lên trên những yêu cầu tối thiểu, các lãnh đạo doanh nghiệp ở 

Đông Nam Á đã bắt đầu nhận thấy đầu tư vào các thực hành đạo đức, 

hạn chế tối đa tổn hại cho xã hội và môi trường giúp doanh nghiệp giảm 

thiểu được rủi ro về danh tiếng.  

Khái niệm Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp rất đa dạng, tuy nhiên 

trách nhiệm này thường trên cơ sở tự nguyện và tự quản. Áp lực giám 

sát ngày một gia tăng từ phía người tiêu dùng và các tổ chức PCP đã 

khiến các công ty phải hành động, nhằm bảo vệ danh tiếng của mình.  

Ngày càng nhiều người nhận ra rằng các công ty chỉ làm từ thiện thôi thì 

chưa đủ, bởi ‘Trách nhiệm Xã hội không chỉ là tiêu tiền ra sao, mà còn là 

kiếm tiền bằng cách nào’.35 

Trách nhiệm Xã hội doanh nghiệp phát triển kéo theo xu thế ‘thực hành 

kinh doanh bền vững’, chú trọng vào hiệu quả xã hội và môi trường. 

Nhiều chương trình kết nối có ý nghĩa hơn giữa các bên, chiến lược kinh 

doanh gắn kết chặt chẽ hơn với các tác động xã hội. Trách nhiệm Xã hội 

không gắn với chiến lược kinh doanh cốt lõi sẽ không phát huy tác dụng. 

Người tiêu dùng và các tổ chức PCP thường nhìn ra ngay bản chất của 

các hoạt động quảng bá, vì đó mà các công ty nhận chỉ trích là ‘đánh 

bóng thương hiệu thông qua ‘quảng cáo xanh’ sai sự thật.36’. 

Hộp 2: Thúc đẩy những thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở 

Cambodia 

Vốn Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI) đã giúp thúc đẩy tốc độ tăng 

trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Campuchia trong vài năm vừa qua, đặc biệt 

trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi tập trung khoảng một nửa lực lượng lao 

động của quốc gia này.37 Nhưng đáng tiếc, khái niệm về doanh nghiệp có 

trách nhiệm lại chưa phổ biến ở đây, và phần lớn các bên liên quan và các 



 13 

 

công ty vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của các thực 

hành kinh doanh có trách nhiệm. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến thực 

hành kinh doanh nhạy cảm giới, rất hiếm được triển khai ở quốc gia này, 

mặc dù lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp và may mặc chủ yếu 

là nữ giới. Tình trạng này đi đôi với khung thể chế yếu kém đã đặt các 

cộng đồng và người lao động trước nhiều rủi ro, khiến họ không thể thoát 

nghèo.  

Để giải quyết vấn đề này, Oxfam cùng với 43 tổ chức đại diện cho các 

công ty có triển vọng và các tổ chức xã hội dân sự đã thiết lập Diễn đàn 

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp Campuchia nhằm khuyến khích các 

công ty nông sản áp dụng các thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì lợi 

ích của những người nông dân quy mô nhỏ, cả phụ nữ và nam giới. Thông 

qua Diễn đàn này, các bên có liên quan đã chia sẻ các thực hành tốt về 

trách nhiệm xã hội và môi trường, quản trị tốt và giảm tham nhũng, tôn 

trọng quyền con người, và tăng trưởng kinh tế bao trùm. Để xây dựng 

những tấm gương về sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động ra quyết 

định, bốn trên tổng số năm vị trí lãnh đạo của Diễn đàn là do phụ nữ đảm 

nhiệm.   

Ba công ty, là thành viên của Ban Chỉ đạo của Diễn đàn, là những công ty 

tiên phong trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm  

• Tập đoàn Pactics, nhóm này đã thiết lập môi trường làm việc thân 

thiện với con người và trái đất tại nhà máy may mặc của mình ở Siem 

Reap, cung cấp các cơ hội nâng cao năng lực cho những người lao 

động đang làm việc tại nhà máy (ví dụ như các lớp về vi tính, văn hóa 

và tiếng Anh) trong giờ làm việc và hỗ trợ những người lao động đang 

nuôi con thông qua dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày.  

• Trung tâm Eco-Agri hỗ trợ nông dân bao gồm cả phụ nữ và nam giới 

xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và thúc đẩy việc sản xuất 

thực phẩm hữu cơ.  

• EZECOM, nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp internet hàng đầu tại 

Campuchia, đã tình nguyện triển khai các tiêu chuẩn chứng chỉ quốc tế, 

và là công ty được cấp chứng nhận “Đạt 7 tiêu chuẩn Kinh doanh an 

toàn với trẻ em” . 

Các thành viên khác của Diễn đàn CSR cũng đang có những bước tiến 

tích cực. Amru Rice hỗ trợ những người nông dân trồng lúa nhỏ lẻ trong 

thương lượng hợp đồng công bằng, có vai trò như một đơn vị xúc tiến thị 

trường bằng cách mua trực tiếp từ nông dân và giúp họ bán các sản phẩm 

của mình tại các thị trường khác.  

Đối với những công ty này, mục đích của việc thực hành kinh doanh có 

trách nhiệm là tăng tác động tích cực và đồng thời giảm tác động tiêu cực, 

giúp những người nông dân tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc 

sống đảm bảo tăng trưởng và phát triển trong dài hạn. Những công ty tham 

gia đã thừa nhận rằng triển khai các thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

không phải dễ dàng và đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn, nhưng bù lại họ nhận 

thấy được những đóng góp của mình trong việc nâng cao năng suất, giảm 

nghỉ ốm, giảm tình trạng thay đổi nhân sự, tăng kỹ năng và năng lực của 

người lao động và cải thiện danh tiếng của công ty.  

Diễn đàn Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp của Campuchia đã minh 

chứng một điều rằng ngay cả khi không có khung thể chế, thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm vẫn có thể được áp dụng và phát triển thông qua 

hợp tác giữa khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự. 

 
Source: M.V. Aranas, R. de Jong, K. Sok and N. Kek. (2017). Các thực hành Kinh doanh có 
trách nhiệm: Bối cảnh kinh doanh đang thay đổi tại Campuchia. Câu chuyện về sự thay đổi 
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của dự án GRAISEA. Số 1. Truy cập tại: https://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-business-practices-cambodias-
changingbusiness-landscape-620353 

c) Các trách nhiệm khai sáng– Các giá trị chung  

Mô hình ‘giá trị chung’ hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh 

của công ty trong dài hạn thông qua việc xác định những lĩnh vực mà 

doanh nghiệp và xã hội có thể đem lại lợi ích cho nhau. Mô hình này 

đang ngày càng trở nên phổ biến, trên cơ sở nhận thức được thành 

công của doanh nghiệp trong dài hạn phụ thuộc vào việc họ vượt qua 

các vấn đề xã hội và môi trường như thế nào. 

Nói tới vận hành nội bộ chẳng hạn thì nó có thể là chuyện mua sắm 

nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, hoặc các vấn đề liên quan tới áp lực lên 

năng lực cạnh tranh đến từ bên ngoài, ví dụ như giáo dục đào tạo cho 

lực lượng lao động, hay mong đợi của người tiêu dùng.  

Theo điều kiện ấy, ý tưởng về các mô hình doanh nghiệp bao trùm đã 

lan ra trên toàn khu vực Đông Nam Á. Đây được coi là các mô hình khả 

thi về mặt thương mại trong việc giải quyết tình trạng nghèo đói thông 

qua hợp tác giữa công ty và các cộng đồng nghèo trong chuỗi giá trị. 

Giải quyết nghèo đói và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp cùng lúc được tạo ra.  

Hình 4: Tạo ra giá trị chung 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bockstette and Stamp (2011).38 

Chỉ với chưa đầy 1% tổng số doanh nghiệp chính thức trong toàn khu 

vực ASEAN, các mô hình kinh doanh bao trùm đang phát triển nhanh 

chóng và thu hút khoảng 60% nguồn vốn đầu tư tác động ở khu vực 

Đông Nam Á,39 từ những nhà đầu tư mong muốn cùng tạo ra tác động 

xã hội và/hoặc môi trường và lợi nhuận tài chính.  

Hình 3: Quan điểm của Oxfam về kinh doanh bao trùm 

Oxfam tin rằng ba nguyên tắc sau đây làm nên thành công của các chiến 

lược kinh doanh bao trùm: 

1. Cải thiện điều kiện cho người nghèo: Nâng cao thu nhập và các cơ 

hội việc làm, kiến thức và các kỹ năng, khả năng tiếp cận thị trường, 

cải thiện cơ sở hạ tầng, tiếp cận với hàng hóa và dịch vụ, và mức giá 

ưu đãi cho người nghèo. 

‘Nếu chúng ta bỏ được 
những suy nghĩ rằng 
người nghèo là nạn 
nhân hoặc gánh nặng; 
thay vào đó thì nhìn 
nhận họ như là những 
doanh nghiệp khỏe 
mạnh và sáng tạo cũng 
như những người tiêu 
dùng quan tâm đến các 
giá trị, thì một thế giới 
của các cơ hội mới sẽ 
mở ra.’  

C.K. Prahalad, tác giả 
của cuốn (Vận may ở 
dưới đáy của hình 
tháp)   

Tạo ra Giá trị Xã hội: 

Các hoạt động đầu tư  

hướng tới các mục tiêu  

về môi trường và XH 

Tạo nên G.trị DN: 

Các hoạt động đầu tư  
vào nâng cao năng lực  

cạnh tranh  
trong dài hạn 

Tạo ra Giá trị Sẻ chia: 

Đầu tư nâng cao năng lực 
cạnh tranh dài hạn, đồng thời 
thực hiện các mục tiêu xã hội 

và môi trường 
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2. Tạo ra giá trị chung: cộng đồng nghèo được tạo điều kiện tham gia 

vào các chuỗi giá trị hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện 

sống, tạo ra chuỗi giá trị hiệu quả, cải thiện năng lực thích ứng và cạnh 

tranh. 

3. Thành công về thương mại cho các doanh nghiệp Năng suất tăng, 

chất lượng nâng cao, các cơ hội đa dạng lợi thế cạnh tranh, thị trường 

được mở rộng thông qua tạo điều kiện để những người nghèo có thể 

tham gia, tạo ra các giá trị kinh tế dài hạn.40  

Cần lưu ý thêm về các mô hình kinh doanh bao trùm này: Tác động ở tầm 

thay đổi trong giảm thiểu nghèo đói là có thể tạo ra, nhưng chỉ tạo điều 

kiện để người nghèo tham gia vào các chuỗi cung ứng là chưa đủ. Báo 

cáo ‘Đã chín muồi để thay đổi”’ của Oxfam khởi động chiến dịch toàn cầu 

có tên Đằng sau các Mã vạch (Behind the Barcode) nhằm chấm dứt nỗi 

thống khổ của con người trong các chuỗi cung ứng, đã chỉ ra các thực 

hành kinh doanh mà từ đó những cộng đồng nghèo bị kẹt trong nghèo đói 

do khu vực tư nhân chỉ chăm chăm tối đa hóa lợi nhuận.41  

Để được gọi là kinh doanh bao trùm đúng nghĩa, một mô hình kinh doanh 

không thể lấy mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận làm trên hết, bất chấp những 

tổn thất cho con người.  

Một thách thức khác của mô hình giá trị chung là nó bị lệ thuộc vào việc có 

hay không cơ hội tạo ra lợi thế cạnh tranh, thay vì quan tâm xem nhu cầu 

lớn nhất nằm ở đâu. Khi ấy, các giải pháp kinh doanh có khi không tương 

ứng với các ưu tiên của cộng đồng. Do đó, mô hình này không thể giúp trả 

lời mọi câu hỏi. 

 

Hộp 4: Tiêu chuẩn Blue Brand Standard (Nhãn hàng Xanh) đối với    

hải sản ở Thái Lan 

Tiêu chuẩn Blue Brand là một cơ chế kiểm toán hải sản do Oxfam cùng với 

Hiệp Hội Ngư dân Thái Lan (Association of Thai Fisherfolk Federation), 

một nhóm bao gồm những ngư dân truyền thống và thủ công ở Thái Lan, 

khởi xướng. Đây là một doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo, nguyên tắc 

hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp này là XANH (đánh bắt một cách có 

trách nhiệm và bền vững), SẠCH (kiểm soát chất lượng ở toàn bộ các 

khâu từ đánh bắt đến bán hàng), và CÔNG BẰNG (ngư dân làm việc trong 

điều kiện an toàn, được hưởng lương công bằng, quyền của họ được tôn 

trọng và bảo vệ). Bên cạnh việc đảm bảo những ngư dân nhỏ lẻ được 

hưởng một tỉ lệ tương xứng trên tổng giá bán sản phẩm cho người tiêu 

dùng cuối cùng và những người tiêu dùng được cung cấp các sản phẩm 

hải sản an toàn, Tiêu chuẩn Blue Brand cũng muốn gây ảnh hưởng tới 

ngành hải sản tại khu vực Đông Nam Á. Thông qua ghi nhận thực hành tốt, 

Hiệp hội khích lệ người sản xuất và người tiêu dung lựa chọn sản phẩm 

hải sản có chứng nhận Blue Brand, nhắm tới chiến lược năm 2020: tất cả 

các sản phẩm hải sản ở Thái Lan sẽ được chứng nhận Blue Brand. Các 

sản phẩm Blue Brand hiện được quảng bá trực tiếp bởi liên đoàn và bởi 

Local Shop Chiang Mai và Lemon Farm Organic và Natural Food. 
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Hộp 5: Mô hình trồng cà phê đúng đắn ở CHDCND Lào 

Cà phê là một ngành công nghiệp thượng nguồn42 ở CHDCND Lào, và 

hiện là sản phẩm xuất khẩu lớn thứ năm của quốc gia này xét về giá trị, 

ước tính đạt mức 112 triệu đô la vào năm 2017. Văn hóa cà phê ở trong 

nước cũng đang phát triển tại Lào, yếu tố thúc đẩy văn hóa này chính là 

nhu cầu của du lịch và mốt chuộng uống cà phê đặc sản.  

Trong số những ‘người chơi chính” trong ngành cà phê ở quốc gia này có 

Công ty Stora Enso Plantation và Công ty Saffron Coffee, cả hai công ty 

này đều đã được Oxfam mời tham gia vào Chương trình Quản trị Đất Ở 

Khu vực Sông Mê kông (MRLG) vào khoảng 2017-2018. Mục đích của 

chương trình này là đẩy mạnh các thực hành kinh doanh có trách nhiệm và 

hướng tới lợi ích của cộng đồng thu nhập thấp trong ngành cà phê, đặc 

biệt thông qua việc lồng ghép vấn đề giới vào các hoạt động của doanh 

nghiệp, sử dụng Mẫu Phiếu Chấm điểm (Scorecard) của chiến dịch Đằng 

sau các Thương hiệu (Behind the Brands) của Oxfam làm công cụ đánh 

giá để xác định các thiếu hụt.43   

Kể từ đó, Saffron Coffee đã tăng cường tham gia vào các hoạt động liên 

quan tới chủ đề và các khu vực cần cải thiện sử dụng Phiếu Chấm Điểm. 

Thông qua kết nối và tham gia chia sẻ học hỏi với Oxfam, Saffron Coffee 

đã thay đổi trang web của công ty theo hướng truyền tải một cách hiệu quả 

các chính sách kinh doanh có trách nhiệm của công ty tới công chúng và 

cộng đồng, cải thiện cam kết theo trách nhiệm xã hội (CSR), thúc đẩy đồng 

thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được hỏi ý kiến trước và được biết 

đầy đủ thông tin (FPIC), lồng ghép giới và các kế hoạch trao quyền cho 

phụ nữ vào các kế hoạch kinh doanh của mình.  

Hộp 6: Cải thiện quyền lao động và các chuẩn mực với             

Unilever Vietnam 

Oxfam và Unilever bắt đầu kết nối với nhau thông qua một nghiên cứu 

cùng thực hiện về Tác động Đói nghèo44  ở Indonesia và Quyền Lao động 

ở Việt Nam, sau phát hiện về một số vấn đề quyền lao động được chỉ ra 

trong một báo cáo công khai trước đó.45 Năm 2013, một nghiên cứu về 

khoảng cách giữa các chính sách của công ty và thực tế cho người lao 

động đã được tiến hành46 thông qua việc vận dụng các nguyên tắc hướng 

dẫn của Liên Hiệp Quốc về kinh doanh và nhân quyền mà Unilever đã cam 

kết thực thi. Nghiên cứu này đã phát hiện ra một loạt các vấn đề trong 

chuỗi cung ứng của các công ty và nhà máy ở TP Hồ Chí Minh. Kết quả là, 

một loạt các cam kết cấp độ CEO được thực hiện bởi Unilever, bao gồm cả 

việc cam kết thực hiện “Rà soát chuẩn sống bền vững” tại tất cả 180 quốc 

gia mà tập đoàn này hoạt động tại thời điểm đó.  

Tiếp đó, vào năm 2016, Oxfam đã cho xuất bản một báo cáo về cùng chủ 

đề,47 ghi nhận những cải thiện tích cực cũng như các thách thức vẫn đang 

tồn tại. 

Một số yếu tố đã góp phần vào thành công trong việc kết nối với Unilever, 

trước hết là mong muốn vô cùng mạnh mẽ của chính tập đoàn này trong 

việc giải quyết các thách thức về tranh chấp lao động và nhân quyền, tiếp 

đến là sự ủng hộ mạnh mẽ của CEO Unilever đối với công việc với Oxfam, 

tạo điều kiện để hai bên tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau; các cuộc thảo 

luận thẳng thắn mang tính xây dựng với lãnh đạo tại trụ sở chính của tập 

đoàn tại Vương quốc Anh; và sự cởi mở sẵn sàng của Unilever cho phép 

‘Khi chúng ta tìm hiểu rõ 
bản chất của các doanh 
nghiệp chính thống, 
chúng ta thấy rằng 
những doanh nghiệp 
này được thiết kế theo 
cách nhằm tối đa hóa 
lợi nhuận. Những nỗ lực 
để hoạt động một cách 
có đạo đức hơn hay bền 
vững hơn cũng là cách 
thức để đạt được mục 
tiêu cuối cùng là tối đa 
hóa lợi nhuận cho chủ 
sở hữu nguồn vốn. 
Erinch Sahan, Giám 
đốc Điều hành của Tổ 
chức Thương mại 
Công bằng Thế giới 
(WFTO) 
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Oxfam độc lập tiến hành các cuộc phỏng vấn với các nhân viên của mình 

và tinh thần lắng nghe đối với các phản hồi và các phát hiện. 

Trái với dự đoán ban đầu, Unilever đã không bị thiệt hại về danh tiếng từ 

việc tiết lộ các vấn đề hệ thống trong chuỗi cung ứng của mình, mà thay 

vào đó, họ đã ghi được điểm về nâng cao tính minh bạch. Tập đoàn này đã 

khẳng định cam kết lãnh đạo trong minh bạch hóa quy trình hệ thống và 

sẵn sàng học hỏi, đồng thời cải thiện quản trị rủi ro thông qua nắm bắt tốt 

hơn cách các bên liên quan, như Oxfam, nhìn nhận các vấn đề về lao 

động. Đối với Oxfam, kết quả thu được chính là sức ảnh hưởng mà một 

công ty tầm cỡ như Unilerver tạo ra cho cả một hệ thống lớn hơn. Một yếu 

tố mang tính xoay chuyển cục diện cuộc chơi được tạo ra đó là khi một 

lượng đông đảo các công ty cùng lên tiếng cho một hệ thống các quy định 

đúng đắn và sáng suốt hơn, từ việc thúc đẩy thực thi luật lao động ở các 

nền kinh tế mới nổi, các quy định liên quan tới mục tiêu tạo lợi nhuận, cho 

tới cấu trúc bộ máy của doanh nghiệp. 

d) Tương lai – doanh nghiệp hỗn hợp và 
bình đẳng  

Mô hình kinh doanh hỗn hợp và bình đẳng có thể giúp khắc phục một số 

hạn chế của Mô hình kinh doanh bao trùm và Mô hình Trách nhiệm Xã 

hội. Doanh nghiệp xã hội, Hợp tác xã và Doanh nghiệp thương mại công 

bằng là một số trong thuộc nhóm Mô hình hỗn hợp và bình đẳng.  

Mục tiêu kép kết hợp giữa bền vững về tài chính và xã hội48 là đặc thù 

chính. Mô hình hỗn hợp dùng thương mại như cách thức để đạt mục tiêu 

xã hội - điểm khiến cho Mô hình này khác với Mô hình trách nhiệm xã hội 

và giá trị sẻ chia, vốn lấy mục tiêu xã hội là phương tiện để bảo vệ và 

tăng cường các mục tiêu thương mại. 

Doanh nghiệp xã hội có thể là một hình thức kinh doanh khả thi nhằm 

tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và nâng cao năng lực cho các 

cộng đồng và phân bổ tăng trưởng kinh tế đồng thời giảm bất bình đẳng 

thu nhập, thúc đẩy sự trao quyền kinh tế cho phụ nữ và giảm các tác 

động đối với môi trường.49  

Một thế hệ doanh nghiệp mới đang nổi lên ở Đông Nam Á nhờ đổi mới 

mô hình kinh doanh, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội trong khu 

vực. Các nguồn hỗ trợ tài chính từ các tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật toàn 

cầu đang giúp sức để thúc đẩy sự phát triển của quá trình này. Chính 

sách công đang tạo ra các cơ hội thông qua các khung pháp lý mới, tạo 

ra các động cơ mới và các môi trường thuận lợi, để hỗ trợ sự tăng 

trưởng của các doanh nghiệp nhóm này.   

Mô hình doanh nghiệp xã hội đã tương đối phát triển trong những năm 

gần đây trên toàn khu vực Đông Nam Á – ‘Chúng tôi đã chứng kiến sự 

nổi lên của các doanh nghiệp xã hội, với các nỗ lực xây dựng các giải 

pháp tự lực về tài chính nhằm đáp ứng các thách thức về xã hội và môi 

trường tại các cộng đồng.’50  

Một số đặc điểm nhận diện các doanh nghiệp xã hội đó là ai là người 

kiểm soát công ty, quyết định được đưa ra như thế nào và vì lợi ích của 

ai. Những đặc điểm này thường sẽ quyết định liệu các doanh nghiệp có 
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ưu tiên lợi ích của nhiều bên, như người lao động, nông dân, các cộng 

đồng địa phương, môi trường, hay không.  
 

Hình 5: Các đặc điểm của các mô hình hỗn hợp và bình đẳng 

 

Hộp 7: Mô hình Doanh nghiệp Thương mại Công bằng ở khu vực 

Đông Nam Á 

Các Doanh nghiệp Thương mại Công bằng hoạt động với sứ mệnh rõ 

ràng, và mọi quyết định thương mại của họ đều hướng tới đối tượng là 

người sản xuất. Người sản xuất ở đây có thể bao gồm người lao động, 

nông dân hoặc thợ thủ công, họ chính là người nuôi trồng và tạo ra các 

sản phẩm tiêu dùng như quần áo, đồ nội thất, thực phẩm, trang sức hoặc 

mỹ phẩm.  

Các doanh nghiệp xã hội chính là những doanh nghiệp hoạt động vì một 

sứ mệnh mà họ theo đuổi, và còn làm nhiều hơn điều đó. Các doanh 

nghiệp này được cơ cấu một cách bình đẳng, thông qua sự hiện diện của 

những người sản xuất trong các ban lãnh đạo, các chính sách tái đầu tư 

lợi nhuận và mô hình kinh doanh có cam kết dài hạn đối với người sản 

xuất và cộng đồng.  

Một đặc điểm quan trọng là ban lãnh đạo của các doanh nghiệp này đại 

diện cho tiếng nói và lợi ích của người sản xuất và cộng đồng. Lợi nhuận 

của các doanh nghiệp này cũng phần lớn được tái đầu tư để phục vụ lợi 

ích của những người sản xuất. Mô hình kinh doanh của họ  là triển khai 

các cơ chế nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp là một phần của cộng đồng, 

và họ vẫn duy trì sự cam kết với những người sản xuất cũng như các mối 

quan hệ kinh doanh dài hạn ngay cả khi họ có nhiều cơ hội khác để tạo ra 

lợi nhuận lớn hơn. Điều quan trọng là khi phải lựa chọn giữa việc gia tăng 

lợi nhuận và lợi ích của người sản xuất, thì họ sẽ ưu tiên lợi ích của người 

sản xuất. Đây là một đặc điểm trong thiết kế các Doanh nghiệp Thương 

mại Công bằng.  

Tổ chức Thương mại Công bằng Thế giới (WFTO) đã chứng thực, ủng hộ 

và thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp Thương mại Công bằng, 

các doanh nghiệp luôn cam kết vì lợi ích của người sản xuất. Tiêu chuẩn 

Thương mại Công bằng của WFTO được xây dựng dựa trên 10 Nguyên 

tắc Thương mại Công bằng, được sử dụng để đánh giá công tác quản trị, 

mô hình kinh doanh và thực hành của doanh nghiệp mong muốn được 

công nhận là các Doanh nghiệp Thương mại Công bằng51. Đã có hơn 200 

doanh nghiệp được công nhận là Doanh nghiệp Thương mại Công bằng 

tại hơn 70 quốc gia, và nhiều doanh nghiệp trong số đó là ở khu vực Đông 

Nam Á. 

 

Lợi nhuận
• Lợi nhuận được chia sẻ. Quyền sở hữu không 
chỉ tập trung vào bên cung cấp tài chính. 

Quyền lực
• Đối thoại và sự tham gia của các chủ thể vào 
quá trình ra quyết định.

Mục đích
• Lấy hoạt động kinh doanh làm công cụ để đạt 
được các mục đích xã hội. 
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2 PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP  
BÌNH ĐẲNG   
 
Các doanh nghiệp hỗn hợp và bình đẳng giúp thúc đẩy tăng trưởng bao 

trùm, tạo ra tác động mang tính thay đổi và ảnh hưởng rộng tới cộng 

đồng doanh nghiệp tại các thị trường mà doanh nghiệp hoạt động.  

Mở rộng phạm vi và quy mô của các doanh nghiệp hỗn hợp và bình 

đẳng trong khu vực Đông Nam Á đòi hỏi sự phối hợp hành động thiết 

thực từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các doanh 

nghiệp và doanh nhân xã hội. 

CÁC ĐÒN BẨY CHÍNH SÁCH CÔNG 

Các chính phủ trong khu vực Đông Nam Á đang hỗ trợ và tạo điều kiện 

tích cực cho các mô hình kinh doanh bình đẳng thông qua các đòn bẩy 

về chi tiêu, tài chính, luật pháp linh hoạt … trong phạm vi thẩm quyền 

của mình. Bằng các đòn bẩy này, các chính phủ đang lái sân chơi của 

các doanh nghiệp sang hướng có lợi hơn cho các thực hành kinh doanh 

có trách nhiệm về xã hội và môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội 

đồng thời khuyến khích hành vi có trách nhiệm trong toàn bộ cộng đồng 

doanh nghiệp rộng lớn. Dưới đây là một số ví dụ: 

• Ở Việt Nam, các doanh nghiệp xã hội đã được công nhận một cách 

hợp pháp thông qua Luật Doanh nghiệp 2014. 

• Ở Singapore, Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình đã hỗ trợ cũng như tư 

vấn và xây dựng các hướng dẫn cho các doanh nghiệp xã hội. 

• Tại Thái Lan, chính phủ đã thiết lập Văn phòng Kinh tế Xã hội và xây 

dựng một kế hoạch tổng thể. Một số doanh nghiệp xã hội còn được 

miễn thuế. 

• Ở Malaysia, vào tháng Ba năm 2017, chính phủ đã khởi động một 

Quỹ Tác động Xã hội. Quỹ này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài 

chính cho các doanh nghiệp xã hội trong việc thực hiện can thiệp dự 

phòng và các dịch vụ xã hội phục vụ các cộng đồng yếu thế.  

Mặc dù chặng đường phía trước còn dài, nhưng nỗ lực phát triển doanh 

nghiệp xã hội mang tính tiên phong của các chính phủ khu vực ASEAN 

đã giúp xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội (xem 

Hình 6).  
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Hình 6: Các chính phủ ở khu vực Đông Nam Á đang xây dựng môi 

trường thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội 

 
Nguồn: Dựa trên khảo sát của Thomson Reuters Foundation (2016).52 Các quốc gia Đông Nam Á 

được khảo sát bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. 

HỖ TRỢ CÁC MÔ HÌNH ĐẦU TƯ MỚI  

Ý tưởng Tài chính xã hội hoặc Đầu tư tác động ngày càng phổ biến hơn 

ở Châu Á trong vòng một thập kỷ lại đây. Các Quỹ hỗ trợ và các chính 

phủ đang tìm kiếm cơ hội để cung cấp và tạo chất xúc tác các hình thức 

hỗ trợ tài chính bền vững hơn cho các sáng kiến xã hội.  

Trong khu vực Đông Nam Á đang nổi lên một hình thức kết hợp giữa các 

nhà đầu tư quốc tế, trong đó phải kể đến LGT Impact Ventures, các cơ 

quan phát triển như USAID, các nhà đầu tư trong nước như Change 

Venture tại Thái Lan, Lotus Impact ở Việt Nam, và các quỹ năng lượng 

sạch ở Cambodia, Thái Lan.  

Theo một khảo sát được thực hiện bởi các chuyên gia quốc tế, Đông 

Nam Á là một trong các khu vực có cơ hội tiếp cận tốt nhất tới các nguồn 

tài trợ và đầu tư (Xem Hình 7).  

Hình 7: Đông Nam Á được xếp thứ hạng cao về cơ hội tiếp cận với 

nguồn tài trợ và đầu tư 
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Các doanh 
nghiệp xã hội dễ 
tiếp cận với các 
nguồn đầu tư 
(nợ và hoặc cổ 
phần) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Nguồn: Dựa trên khảo sát của Hiệp hội Thomson Reuters Foundation (2016)53. Các quốc gia Đông 

Nam Á được khảo sát bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan 

Dù vậy, Oxfam cũng nhận thấy rằng khu vực vẫn còn phải đối mặt với 

nhiều thách thức liên quan đến đầu tư xã hội và đầu tư tác động: 

• Nhiều doanh nghiệp xã hội vẫn đang lệ thuộc hoặc lê thuộc một phần 

vào trợ cấp của chính phủ,  nguồn tài trợ từ các tổ chức từ thiện, hay 

các khoản trao tặng. 

• Những nhà cấp vốn có thể nhận thấy các chi phí giao dịch là quá lớn; 

và đối với một bộ phận không nhỏ các công ty ‘lỡ cỡ’ đang ở giai đầu 

của đoạn phát triển cần vốn đầu tư nhưng quy mô lại lại quá lớn để 

tiếp cận tín dụng vi mô và quá nhỏ để vay theo các kênh truyền thống. 

• Thiếu sự hỗ trợ đồng bộ từ phía các nhà tư vấn, cố vấn, và các bên 

khác. 

• Phụ nữ phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trong việc tiếp cận 

nguồn vốn so với nam giới, thường là do họ không thể cung cấp vật 

thế chấp cho các khoản vay do những quy định và thủ tục liên quan 

đến sở hữu tài sản. 

• Một số nhà đầu tư tin rằng các doanh nghiệp có thể tạo ra tác động 

mà không cần phải hy sinh những lợi nhuận tài chính. Và quan điểm 

này có thể dẫn tới một cách nhìn một chiều chủ yếu dựa vào nhu cầu 

của nhà đầu tư, chứ không phải thực tế của doanh nghiệp. 

 

MỞ RỘNG VÀ NHÂN RỘNG  

CÁC MÔ HÌNH HIỆN CÓ  

Nhiều doanh nghiệp xã hội có tham vọng mở rộng quy mô và nhân rộng 

thành công đạt được. Không phải mọi doanh nghiệp xã hội trong thực tế 

đều có thể tăng trưởng, nhưng đã có nhiều tấm gương doanh nghiệp xã 

hội phát triển thành công cấp quốc gia hoặc khu vực. Ví dụ như doanh 

nghiệp xã hội East Bali Cashews, đã mở rộng rất nhanh, ban đầu chỉ với 

một vài cửa hàng ở Bali sau đó đã mở rộng sang khu vực  Đông Nam Á, 

Úc, New Zealand và Mỹ. Fair Price, một chuỗi siêu thị hợp tác xã Đại hội 

Lao động Quốc gia (Singapore National Trades Union Congress) thiết 

lập, gần đây đã mở thêm các cửa hàng tại Trung Quốc và Việt Nam.  

Chính sách công và đầu tư công có thể có tác dụng, nhưng phải có thêm  

hỗ trợ từ bên ngoài để mở rộng và nhân rộng các mô hình. DBS-NUS 

Social Venture Challenge là một cuộc thi giữa các doanh nghiệp trên 

toàn Châu Á, do DBS Foundation và NUS Enterprise tổ chức. Mục đích 

của cuộc thi này là xác định và hỗ trợ doanh nghiệp xã hội có tiềm năng 

tạo ra tác động xã hội bền vững và có thể nhân rộng. 
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ĐẦU TƯ VÀO HẠ TẦNG 

Doanh nghiệp xã hội có thể tăng trưởng và phát triển, với sự hỗ trợ của 

hạ tầng cơ sở được thiết kế đặc biệt, giúp cho các doanh nghiệp có 

chung định hướng. Chiến lược này bắt đầu được thực hiện trong toàn bộ 

khu vực.  

Ngay từ năm 1999, một nhóm các tổ chức PCP đã thành lập Mạng lưới 

Doanh nghiệp Xã hội Philippine - một cộng đồng chia sẻ và nhân rộng 

bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp xã hội. Tương tự như vậy, 

Trung tâm Doanh nghiệp Xã hội của Singapore (raiSE) đã triển khai các 

hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội - một tổ 

chức với các thành viên bao gồm cả các thành viên đang muốn trở thành 

lẫn các thành viên hiện đang là các doanh nghiệp xã hội. Bên cạnh 

những hiệp hội này và một số các hội đoàn khác, đầu tư hạ tầng cơ sở 

cũng có thể giúp thúc đẩy mạnh hơn sự phát triển của các mô hình kinh 

doanh hướng tới những cộng đồng thu nhập thấp. Ví dụ như: 

• Impact Hubs (các Trung tâm Tác động) tại Jakarta, Kuala Lumpa, 

Manila, Phnom Penh và Yangon đang cung cấp các hỗ trợ thành lập, 

phát triển, và cung cấp không gian làm việc chung giúp các doanh 

nghiệp xã hội có thể phát triển.  

• UnLtd Indonesia và UnLtd Thái Lan đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 

ở cho các doanh nghiệp ở giai đoạn sơ khai. 

• Ashoka Thái Lan và các tổ chức khác cung cấp hỗ trợ cá nhân khởi 

nghiệp của các doanh nghiệp xã hội. 

• ChangeFusion, một tổ chức được đặt tại Bangkok, hỗ trợ và cung cấp 

vốn đầu tư cho các doanh nghiệp xã hội. Tổ chức này giúp phát triển 

Hệ sinh thái Doanh nghiệp xã hội ở Thái Lan và Châu Á. Nằm trong 

danh mục hỗ trợ của ChangeFusion là các doanh nghiệp thuộc các 

lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, du lịch, chăm sóc y tế, năng 

lượng sạch và các lĩnh vực khác.  

• Hội đồng Anh đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn về cơ cấu các 

Doanh nghiệp Xã hội trong khu vực Đông Nam Á.54  

TẠO DỰNG QUAN HỆ HỢP TÁC 

VÀ LIÊN DOANH 

Doanh nghiệp xã hội có thể phát triển nhờ sự hỗ trợ của chính phủ, các 

nhà đầu tư và thông qua các mạng lưới của chính họ. Nhưng khối các 

Tập đoàn lớn, Doanh nghiệp gia đình và những doanh nghiệp ‘chính 

thống’ hơn cũng đóng vai trò thúc đẩy và hỗ trợ quan trọng.  

Quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp xã hội và các tập đoàn vì lợi 

nhuận giúp quy mô của doanh nghiệp xã hội được mở rộng nhanh hơn. 

Ví dụ như Dự án Phát triển Doi Tung gồm bốn bốn mảng kinh doanh – 

các sản phẩm thủ công, thực phẩm, nông nghiệp và du lịch – đều được 

điều hành bởi người dân địa phương. Doanh nghiệp này hiện đang phân 

phối sản phẩm của mình qua hệ thống cửa hàng của IKEA tại sáu quốc 
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gia Châu Âu, trong đó có Anh và Thụy Điển55. Mối quan hệ hợp tác với 

IKEA đã phát triển và kéo dài một thập kỷ, với khoảng 200.000 sản phẩm 

– làm từ vải dệt, gốm và giấy – được sản xuất thủ công bởi 330 thợ thủ 

công, với ba phần tư là lao động nữ. Hợp tác với IKEA đã giúp Doi Tung 

hoạt động một cách hiệu quả và chiến lược hơn, mà nếu không có nó, 

Doi Tung đã không thể phát triển với tốc độ nhanh như vậy. 
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3 KẾT LUẬN VÀ  
HƯỚNG ĐI TIẾP THEO 
 
Lãnh đạo của các quốc gia Đông Nam Á cam kết  hướng tới sự phát 

triển bao trùm và bền vững, qua đó, nâng cao nhận thức của công chúng 

về tầm quan trọng của các thực hành kinh doanh có trách nhiệm.  

Điều này đòi hỏi các mô hình và chiến lược phát triển mới cho doanh 

nghiệp trong khu vực. Mô hình kinh doanh công bằng đang phát triển 

mạnh tại khu vực Đông Nam Á, và doanh nghiệp nào nắm bắt được cơ 

hội này sẽ có thể xây dựng nên những mô hình kinh doanh phát triển 

mạnh mẽ trong tương lai.   

Các doanh nghiệp xã hội ở Đông Nam Á đang đi tiên phong trong việc 

nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ. Nhận thức xã hội của  người tiêu 

dùng và lực lượng lao động trong khu vực cũng cao hơn ở các nơi khác 

trên thế giới.  Nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và chính bản thân 

các doanh nghiệp đang nỗ lực không ngừng để thúc đẩy các mô hình 

kinh doanh công bằng hơn, mặc dù mới đang chỉ ở giai đoạn sơ khai.   

Tài liệu này đã đưa ra cho doanh nghiệp nhiều phương pháp tiếp cận 

khác nhau để thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Các công 

ty đang ở các giai đoạn khác nhau trong hành trình của mình, vì vậy 

dưới đây là những đề xuất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở từng giai 

đoạn của hành trình đó. 

Đồng thời, phải công nhận các hạn chế của chiến lược kinh doanh đặt 

lợi nhuận lên hàng đầu. Khu vực này đang đứng trước cơ hội  thúc đẩy 

một tầm nhìn mới cho các doanh nghiệp hoạt động vì lợi ích của một 

nhóm chủ thể rộng hơn. Các mô hình kinh doanh coi lợi nhuận là công 

cụ chứ không phải là đích đến như doanh nghiệp xã hội và các mô hình 

kinh doanh hỗn hợp khác  có thể giải quyết những hạn chế của mô hình 

kinh doạnh hẹp. Chính phủ, nhà đầu tư và tổ chức xã hội dân sự có thể  

tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này phát triển.  

Các câu hỏi và gợi ý  

Quyền con người, lương đủ sống và thu hẹp khoảng cách giới 

Doanh nghiệp muốn được cấp phép hoạt động thì điều quan trọng là họ 

phải thể hiện được trách nhiệm bảo vệ quyền con người và trả lương đủ 

để người lao động thực hiện các quyền này. Hiện nay, phần lớn các 

doanh nghiệp trong khu vực đều gặp nhiều khó khăn trong việc tuân thủ, 

vì vậy các công ty nào chủ động ngăn ngừa và giải quyết các vi phạm 

đối với quyền con người sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn.  
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Bảng 1: Các câu hỏi và gợi ý về quyền con người, mức lương  

đủ sống và thu hẹp khoảng cách giới 
 

Các câu hỏi Các gợi ý Nguồn tham khảo 

khác 

Lĩnh vực hoạt động 

nào trong doanh 

nghiệp và các chuỗi 

cung ứng  có nguy cơ 

vi phạm quyền con 

người? 

Triển khai một đánh giá 

rà soát đặc biệt về 

quyền con người.  

ETI. (2016). Khung 

Thẩm tra về quyền con 

người 

www.ethicaltrade.org/r

esources/human-

rights-due-diligence-

framework 

 

Công nhân và những 

người tham gia vào 

các chuỗi cung ứng 

của doanh nghiệp có 

được trả mức lương 

đủ sống hay không? 

Làm việc với các hiệp 

hội và các tổ chức PCP 

để xác định và trả mức 

lương đủ sống và phối 

hợp với các bên liên 

quan khác để vận động 

cho các quy định pháp 

luật hiệu quả hơn.  

R. Wilshaw. (2014). 

Tiến tới lương đủ sống 

trong các chuỗi cung 

ứng toàn cầu 

https://policy-

practice.oxfam.org.uk/p

ublications/steps-

towards-a-living-wage-

in-global-supply-

chains-336623 

 

Trang web của Mức 

lương sàn Châu Á 

https://asia.floorwage.o

rg/what 

 

Trang web của Liên 

Minh Lương đủ sống 

quốc tế 

www.globallivingwage.

org 

Doanh nghiệp của bạn 

có hỗ trợ tăng cường 

bình đẳng giới tại nơi 

làm việc hay không? 

Lấy mục tiêu nâng cao 

vị thế cho phụ nữ là 

trọng tâm của các hoạt 

động kinh doanh thông 

qua việc tham gia thực 

hiện các nguyên tắc 

Nâng cao vị thế cho Phụ 

nữ của Liên Hiệp Quốc. 

Nguyên tắc nâng cao vị 

thế cho phụ nữ 

www.weprinciples.org 

Trách nhiệm công dân của doanh nghiệp 
 

Vượt ra ngoài các mong đợi tối thiểu, doanh nghiệp có thể bắt đầu kinh 
doanh có trách nhiệm bằng cách đáp ứng mối quan tâm của các bên có 
liên quan. Việc này vượt ra khỏi khuôn khổ của các hoạt động từ thiện và 
xác định tác động xã hội và môi trường của hoạt động kinh doanh và mối 
liên hệ của chúng đến các mối quan tâm của những chủ thể liên quan. 
Trong hoạt động truyền thông của mình, công ty cần báo cáo cả về các 
hoạt động không liên quan đến tài chính – nâng cao trách nhiệm giải 
trình và các mối quan hệ với các chủ thể có liên quan. 

 

http://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework
http://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework
http://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework
http://www.ethicaltrade.org/resources/human-rights-due-diligence-framework
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/steps-towards-a-living-wage-in-global-supply-chains-336623
https://asia.floorwage.org/what
https://asia.floorwage.org/what
http://www.globallivingwage.org/
http://www.globallivingwage.org/
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Bảng 2: Các câu hỏi và gợi ý về trách nhiệm công dân của  
doanh nghiệp 
 

Các câu hỏi Các gợi ý Các nguồn tham khảo khác 

Các tác động 

chính của hoạt 

động kinh doanh 

đối với chủ thể có 

liên quan? 

Triển khai một 

đánh giá về tính 

trọng yếu.  

CSR Châu Á. (2015). Đánh giá 

trọng yếu: Cái gì, vì sao và như thế 

nào. 

http://csr-

asia.com/download/Materiality%20

Assessment%20-

%20The%20What,%20Why%20an

d%20How_Jun2015.pdf 

Bạn có biết bạn 

mong đợi gì từ 

trách nhiệm 

doanh nghiệp hay 

không? 

Xây dựng một 

tầm nhìn và chiến 

lược nhằm giảm 

tác động xã hội 

và môi trường.  

 

Bạn có báo cáo 

về các hoạt động 

khác ngoài các 

hoạt động liên 

quan đến tài 

chính hay không? 

Báo cáo công 

khai tác động có 

liên quan sử dụng 

các tiêu chuẩn đã 

được công nhận.  

Tiêu chuẩn GRI. 

www.globalreporting.org/standards/  

 

Xác định các cơ hội và xây dựng các mối quan hệ hợp tác nhằm  

tạo ra các giá trị chung 

Như đã thảo luận ở trên, các công ty có thể tìm thấy cơ hội nâng cao 

năng lực cạnh tranh của mình bằng cách tạo ra các giá trị chung để khắc 

phục các thách thức về xã hội và môi trường. Bên cạnh việc hỗ trợ xác 

định các vấn đề và xây dựng chiến lược, các chủ thể có liên quan có thể 

trở thành các đối tác trong việc thực hiện các phương pháp tiếp cận 

nhằm tạo ra các giá trị chung.  

 

Bảng 3: Các câu hỏi và gợi ý về trách nhiệm công dân của  

doanh nghiệp 

 

Các câu hỏi Các gợi ý Các nguồn tham khảo khác 

Các chủ thể có liên 
quan có hỗ trợ do-
anh nghiệp của bạn 
xác định các cơ hội 
hay không? 

Lập bản đồ, xác 
định ưu tiên và 
xây dựng một kế 
hoạch huy động 
sự tham gia của 
các chủ thể có 
liên quan. 

www.sustainability.com/our-work/re-
ports/stakeholder-engagement/ 

 

https://www.bsr.org/en/our-insights/report-
view/bsrs-five-step-approach-to-stake-
holder-engagement 

Các chủ thể có liên 
quan có được tham 
gia vào việc xây 
dựng chiến lược và 
ra quyết định hay 
không? 

Xác định các biện 
pháp để những 
chủ thể có liên 
quan tham gia 
một cách có ý 
nghĩa vào các 
quá trình ra quyết 
định. 

 

http://www.globalreporting.org/standards/
http://www.sustainability.com/our-work/reports/stakeholder-engagement/
http://www.sustainability.com/our-work/reports/stakeholder-engagement/
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/bsrs-five-step-approach-to-stakeholder-engagement
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/bsrs-five-step-approach-to-stakeholder-engagement
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/bsrs-five-step-approach-to-stakeholder-engagement
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Bạn đã xác định 
được các chủ thể 
liên quan có thể tạo 
ra các lợi ích xã hội 
chưa? 

Làm việc cùng 
các chủ thể có 
liên quan để giải 
quyết các vấn đề 
về xã hội và môi 
trường. 

Xem hộp 6. 

http://www.csr-
asia.com/report/MSI%20Paper%20Final.pdf 

Những người lao 
động có được 
hưởng lợi từ thành 
công của doanh 
nghiệp hay không? 

Cân nhắc việc 
xây dựng một cơ 
chế chia sẻ lợi 
nhuận  
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