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Lộ trình Thực thi ESG cho các 
bộ phận của doanh nghiệp
Có lẽ các vấn đề về biến đổi khí hậu, mất cân bằng hệ 
sinh thái và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đã không 
còn là những vấn đề quá xa lạ. Đây là những mối lo 
ngại lớn khi chúng ta luôn phải băn khoăn rằng liệu 
Trái đất sẽ ra sao trong tương lai. 

Trong bài viết này, ESGPath sẽ đề cập đến cách các bộ 
phận của doanh nghiệp có thể góp sức mình trong việc 
xây dựng một hành tinh bền vững như thế nào.

Dưới đây là các bước để bạn và doanh nghiệp của mình 
có thể áp dụng một cách hiệu quả và chuyển mình để 
phát triển bền vững.

Bộ phận IT
Theo một số nghiên cứu, ngành IT chiếm tới 4% lượng 
khí thải CO2 toàn cầu. Nếu xu hướng này không có dấu 
hiệu giảm xuống thì chỉ trong vòng 15 năm tới, con số 
này sẽ tăng lên 15%..

Dự đoán tình trạng thiếu hụt nguyên liệu
Sự khan khiếm tài nguyên thiên nhiên đang ngày 
càng tăng và dự báo là sẽ trở nên trầm trọng vào 
năm 2027. Đây là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến giá 
các thiết bị kỹ thuật số hiện nay. Điều này có nghĩa 
giá cả rất có thể sẽ leo thang trong thời gian tới. 

Điều bạn có thể làm ngay đó là sử dụng tất cả thiết 
bị điện tử được tạo ra, sử dụng hay buôn bán một 
cách có trách nhiệm. Lập kế hoạch loại bỏ những 
phần mềm đã cũ, tìm cách xử lý các phần cứng đã 
lỗi thời và bắt đầu sử dụng các phiên bản phần mềm 
đa năng hơn.

Bảo vệ thiết bị khỏi rủi ro thiên tai
Những trận nóng lớn hay lũ lụt là những nguy cơ tiềm 
ẩn đối với các thiết bị điện tử, vì vậy hãy kiểm tra kỹ 
càng với Bộ phận  Phòng chống Rủi ro để xem những dữ 
liệu quan trọng được đặt ở đâu và bảo vệ như thế nào.

Giảm thiểu tối đa thiết bị thừa thãi
Với những thiết bị không còn được dùng đến, hãy tìm 
cách tái sử dụng hoặc tái chế để tránh sự thừa thãi. 
Dọn dẹp ổ cứng, kho lưu trữ, nén các file và giảm chất 
lượng ảnh để tiết kiệm dung lượng hơn.

Giảm tiêu thụ năng lượng
Năng lượng điện chiếm đến một phần ba lượng khí thải 
chúng ta cần cắt giảm, nhưng đó lại là nguồn năng 
lượng quan trọng nhất của Bộ phận IT. Giá điện sẽ 
ngày càng tăng, do đó, doanh nghiệp cần tối ưu nguồn 
điện sử dụng và tìm các phương pháp, hướng dẫn và 
biện pháp uy tín để giảm mức tiêu thụ điện.

Bộ phận Tài chính
Biến đổi khí hậu mang đến cái giá quá lớn với chúng ta. 
Trên thực tế, nếu không có biện pháp khả thi, 24 nghìn 
tỉ Đô la Mỹ trong giá trị tài sản toàn cầu có thể bị xóa 
sổ vào cuối thế kỷ 21. Thách thức lớn nhất của Bộ phận 
Tài chính là làm sao để hài hoà lợi nhuận kinh doanh 
với sự bền vững.

Xác định rủi ro
Điều đầu tiên cần làm là thường xuyên đưa chủ đề ESG 
vào các cuộc họp hội đồng quản trị và đảm bảo rằng 
hội đồng quản trị hiểu được tầm ảnh hưởng và thách 
thức của ESG đối với công ty. 

–  Cơ chế về chi phí tiêu thụ carbon: Thiết lập một cơ 
chế chi phí tiêu thụ carbon có thể giúp doanh nghiệp 
phát hiện ra các nguồn tiêu thụ khí thải nhà kính 
trong công ty. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể biết được 
nên đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng hơn 
hay chuyển sang nguồn năng lượng tái chế với lượng 
carbon thấp.
– Phân tích rủi ro chi tiết: Cần xác định xem những 
thiết bị nào cần được sử dụng để chống lại các nguy 
cơ thiên tai như lũ lụt hay hạn hán. Nếu doanh nghiệp 
vận hành dựa trên việc tiết kiệm chi phí vận chuyển và 
thương mại mở, có thể bạn cần cân nhắc mở rộng kho 
lưu trữ trong trường hợp rủi ro.
– Mô hình kế toán CARE sẽ giúp bạn xác định các 
khoản đầu tư cần thiết để duy trì vốn tài chính, môi 
trường và xã hội. 

Giảm chi phí đầu tư cho những dự án không mang tính 
bền vững
Giảm thiểu tối đa nguồn vốn cho các dự án kinh doanh 
phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hoá thạch và phá rừng, 
đồng thời tìm kiếm và tham gia các nguồn quỹ tư nhân 
đầu tư vào phát triển hệ sinh thái. Không ngừng đầu 
tư vào đào tạo, phối hợp cùng các bộ phận trong nội 
bộ doanh nghiệp và cổ đông để hỗ trợ cho những nỗ 
lực thay đổi.

Xét về tổng thể, số lượng các doanh nghiệp chủ động thực hành CSR hay ESG 
không nhiều khi mà các doanh nghiệp có mục tiêu chính là đạt được lợi nhuận kỳ 
vọng hơn là các mục tiêu xã hội và môi trường. Nhiều doanh nghiệp thường tận 
dụng các khoảng trống pháp luật hoặc sự yếu kém trong việc thực thi pháp luật 
để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận. Do vậy, việc lồng ghép các tiêu chuẩn xã 
hội và môi trường vào hoạt động kinh doanh được đặt ra trong nhiều năm tại một 
số quốc gia. Để hỗ trợ các quốc gia trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh 
có trách nhiệm, Liên Hợp Quốc đã xây dựng Các Quy tắc hướng dẫn về doanh 
nghiệp và nhân quyền: Thực hiện khung pháp lý về “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc 
phục” (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) và hỗ trợ 
các quốc gia trong việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về thực hành kinh 
doanh và quyền con người (gọi tắt là NAP – National Action Plan). 
UNGP có 31 nguyên tắc hoạt động được hình thành trên ba trụ cột:

Kể từ khi UNGP được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2011 cho đến nay, 30 
quốc gia đã hoàn thành việc xây dựng NAP, 16 quốc gia có cam kết xây dựng 
hoặc đang trong quá trình xây dựng NAP . Một số quốc gia có nhiều ảnh hưởng 
tới hoạt động thương mại, đầu tư đối với Việt Nam cũng đã có NAP, như Hoa Kỳ, 
Nhật Bản, Anh Quốc, Đức, Hàn Quốc… Một số quốc gia ở khu vực Đông Nam Á 
như Thái Lan đã ban hành NAP còn Malaysia, Indonesia đang trong quá trình xây 
dựng NAP, tương tự như Việt Nam.

Thực hành kinh doanh theo ESG (Môi trường – Xã hội - 
Quản trị doanh nghiệp) hay CSR (Trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp) là xuất phát từ tính chủ động ứng xử của 
các doanh nghiệp đối với xã hội và người lao động của 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thực hành CSR hay ESG 
không chỉ chú ý tới việc thực hiện đúng các quy định pháp 
luật mà còn thực thi thêm các tiêu chuẩn khác mà pháp 
luật không yêu cầu.  

Nghĩa vụ của Nhà nước/Quốc gia trong việc bảo vệ và chống lại vi 
phạm quyền con người do doanh nghiệp gây ra thông qua chính 
sách, quy định pháp luật và công tác xét xử

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

Khả năng tiếp cận các biện pháp khắc phục tư pháp và phi tư pháp 
hiệu quả các các nạn nhân bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của 
hoạt động kinh doanh

1  National Action Plans on Business and Human Rights, https://globalnaps.org/country/.



Tìm kiếm nguồn vốn cho các dự án bền vững
Để thuyết phục các nhà đầu tư và cổ đông cùng tham 
gia ESG , bạn có thể sẽ cần quan tâm đến khái niệm 
“Green Capital”, gồm trái phiếu xanh (green bonds), 
trái phiếu tác động (impact bonds) và các khoản vay 
bền vững.

Bộ phận Pháp chế
Biến đổi Khí hậu đã trở thành vấn đề lớn trên toàn thế 
giới ngày nay. Do đó, các doanh nghiệp và giới chuyên 
môn đang phải chứng kiến các khoản nợ pháp lý ngày 
càng tăng cao. Kiện tụng về biến đổi khí hậu là xu 
hướng ngày càng tăng.

Các vụ kiện về biến đổi khí hậu được lập ra để điều tra 
xem một tổ chức có cần phải chịu trách nhiệm pháp lý 
đối với các thiệt hại về khí hậu hay không, như quảng 
cáo sai sự thật – “false greenwashing” hoặc cấp phép 
khai thác năng lượng không đúng cách. 

Doanh nghiệp có nguy cơ bị tuyên cáo trước tòa bởi 
các cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận hay chính quyền địa 
phương. Theo số liệu, trong năm 2018 có khoảng 1000 
vụ kiện các tổ chức liên quan đến biến đổi khí hậu toàn 
cầu. Con số này đang ngày càng tăng khi trong năm 
2021 vừa qua, các vụ kiện đã đạt mốc 1806.

Giảm thiểu rủi ro về kiện tụng biến đổi khí hậu
– Doanh nghiệp cần có các biện pháp chuẩn bị trước 
khi luật lệ ngày càng được thắt chặt. Các tiêu chuẩn 
luôn luôn được bổ sung và cải thiện, và những doanh 
nghiệp nếu không lường trước được các rủi ro này sẽ 
dễ dàng trở thành mục tiêu kiện tụng. 

– Tìm kiếm sự trợ giúp từ các đơn vị tư vấn pháp lý 
bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp có thể bao quát được 
những rủi ro, bao gồm việc chịu trách nhiệm pháp lý 
về biến đổi khí hậu và những rủi ro kiện tụng khác.

– “Tẩy xanh” – Greenwashing, hay việc phóng đại mức 
độ đóng góp cho môi trường có thể dẫn đến các rủi ro 
kiện tụng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của doanh 
nghiệp Doanh nghiệp không nên nói quá về các biện 
pháp bảo vệ môi trường mà mình không thể đạt được hay 
khó đạt được trên thực tế, nhất là trên truyền thông.

Bộ phận Thu mua
Năm 2021, đợt đóng băng lớn ở tại Texas đã khiến Hoa 
Kỳ rơi vào tình cảnh cạn kiệt và thiếu hụt tài nguyên. 
Sự kiện thời tiết khắc nghiệt này đã làm công ty tổ 
hợp hóa dầu lớn nhất thế giới phải đóng cửa, gây ra sự 
gián đoạn trong chuỗi cung ứng lớn chưa từng thấy 
và nguyên liệu thô rơi vào thiếu hụt trầm trọng. Tình 
trạng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên thường 
xuyên và có sức công phá lớn hơn bao giờ hết.
 
Giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng
– Bảo vệ tài sản công ty khỏi các tác động của thời tiết 
là rất quan trọng, nên có sự đầu tư vào thiết bị kỹ thuật 
số tiên tiến để giám sát, kết nối và phối hợp nhịp nhàng 
trong chuỗi cung ứng.
– Dự đoán các rủi ro. Ở một khu vực đã từng trải qua 
hạn hán, thuỷ triều hay ngập lụt triền miên, doanh 
nghiệp nên thực hiện các biện pháp nhằm tránh việc 
trì hoãn hoặc làm gián đoạn chuỗi sản xuất của mình. 
– Để hạn chế tối đa rủi ro, doanh nghiệp không nên chỉ 
phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất, nên có sự 
phân bổ cho nhiều nguồn khác nhau và giảm khoảng 
cách giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp.
  
Kết luận
Mọi bộ phận cần có trách nhiệm áp dụng Tiêu chuẩn 
ESG cho doanh nghiệp của mình, trong đó bao gồm Bộ 
phận IT, Pháp chế, Tài chính và Thu mua.

Trên thực tế, mỗi các nhân đều có thể góp năng lực và 
trách nhiệm của mình để góp phần đẩy lùi những thách 
thức về môi trường. Điều này là vô cùng quan trọng để 
đảm bảo một tương lai tươi sáng cho tất cả chúng ta.

Resources
1. The environmental footprint of the digital world. This study was conducted 
by GreenIT.fr between December 2018 and July 2019. It aims at quantifying the 
environmental impact associated with digital equipment on a global scale, based 
on a screening lifecycle analysis (LCA) methodology. It looks at both the global 
digital footprint in 2019 and its evolution from 2010 to 2025. (https://www.greenit.fr/
wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf ) 

2. Look at How Climate Changes Laws of the World (https://climate-laws.org/#map-
section) 

3. Shareholders force ExxonMobil to come clean on cost of climate change  
(https://www.theguardian.com/business/2017/may/31/exxonmobil-climate-change-cost-
shareholders)  

4. Environmental Constitutionalism: A Comparative Study (https://www.
cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law/article/abs/environmental-
constitutionalism-a-comparative-study/4601872DEA28B1DF159114E1584AE8AC) 

5. Net-Zero Challenge: The supply chain opportunity - A report by the World 
Economic Forum and Boston Consulting Group (https://www.weforum.org/reports/
net-zero-challenge-the-supply-chain-opportunity) 

6. Supply Chains as a Game-Changer in the Fight Against Climate Change (https://
www.bcg.com/fr-fr/publications/2021/fighting-climate-change-with-supply-chain-
decarbonization)  

7. The role of logistics and transport in reducing supply chain carbon emissions - A 
report by the World Economic Forum, this time with accen-ture (https://www3.
weforum.org/docs/WEF_LT_SupplyChainDecarbonization_Report_2009.pdf)

Rà soát nhanh các vấn đề bất cập 
trong 5 lĩnh vực được đánh giá cho 
thấy ở trụ cột Nhà nước với Nghĩa vụ 
bảo vệ quyền con người thì chính sách, 
quy định pháp luật của Việt Nam còn 
có những chồng chéo, mâu thuẫn nên 
dẫn đến khó khăn cho việc thực thi 
của nhà nước, doanh nghiệp và nạn 
nhân của các hoạt động kinh doanh 
thiếu trách nhiệm. Ở trụ cột Doanh 
nghiệp với Trách nhiệm tôn trọng 
quyền con người, nhiều vấn đề mà 
các doanh nghiệp cần phải khắc phục 
như: hoạt động đầu tư chưa chú trọng 
về tác động xấu tới môi trường hoặc 
chưa hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư với 

Tương tự như công tác xây dựng ESG tại các doanh nghiệp gồm giá trị định lượng 
với các mục tiêu, chiến lược và chiến thuật rõ ràng, công tác xây dựng NAP cũng 
phải dựa trên bối cảnh cụ thể và giải quyết các rủi ro về kinh doanh có trách 
nhiệm đã hoặc có khả năng xảy tại quốc gia. Do đó, để xây dựng NAP thì các quốc 
gia phải tiến hành công tác đánh giá cơ sở quốc gia về các vấn đề bất cập trong 
việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm (National Baseline Assessment_NBA). 
Hiện nay, các cơ quan nhà nước Việt Nam đang thực hiện đánh giá cơ sở quốc 
gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm (NBA), bao gồm đánh giá các vấn đề 
liên quan đến chính sách và pháp luật, các tác động tiêu cực trong hoạt động kinh 
doanh ảnh hưởng tới việc bảo đảm quyền con người. Hoạt động đánh giá của Việt 
Nam được tập trung vào 5 lĩnh vực: 

Đầu tư có  
trách nhiệm

Lao động Bảo vệ môi 
trường

Bảo vệ quyền của nhóm 
dễ bị tổn thương

Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng

người dân bị ảnh hưởng từ hoạt động đầu tư; công tác quản trị lao động để bảo 
đảm quyền lợi của người lao động chưa được chú trọng nên tồn tại tình trạng nợ 
lương, không có hợp đồng lao động, yêu cầu làm thêm giờ quá cao…; hoạt động 
sản xuất kinh doanh còn gây ra nhiều sự cố môi trường, xả thải hay gây ra hậu 
quả về biến đổi khí hậu; và nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm túc các quy 
định pháp luật để bảo đảm quyền lợi của nhóm người dễ bị tổn thương hay bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 
Theo kế hoạch được đề ra tại Chương trình hành động 5 năm của Chính phủ 
nhiệm kỳ 2021 - 2026, Việt Nam sẽ ban hành một Chương trình hành động quốc 
gia về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam vào năm 2023 để giải 
quyết các vấn đề bất cập trong việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm.
Khi NAP được ban hành, các doanh nghiệp cần phải chú ý tới nâng cao chất 
lượng công tác quản trị gồm quản trị về hoạt động kinh doanh và nhân sự, quản 
trị rủi ro pháp lý và cam kết của doanh nghiệp đối với tiêu chuẩn xã hội và pháp 
luật về môi trường và phát triển bền vững

Nguyễn Hưng Quang 
Thành viên Sáng lập và Điều hành 
Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự

Luật sư Nguyễn Hưng Quang có kinh nghiệm gần 30 năm tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, đầu 
tư, môi trường, năng lượng và giải quyết tranh chấp… Ông tích cực tham gia hoạt động học thuật 
ở Việt Nam và quốc tế. Ông Quang hiện là Trưởng nhóm Đánh giá Cơ sở Quốc gia về Thực hành 
Kinh doanh Có Trách nhiệm tại Việt Nam (Bộ Tư pháp - UNDP Việt Nam). Đánh giá này sẽ xác định 
những khoảng trống chính sách và pháp luật, tình hình kinh doanh có trách nhiệm hiện tại bao 
gồm những vấn đề quan trọng về kinh doanh có trách nhiệm và đề xuất giải pháp cho Chương trình 
Hành động Quốc gia về hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy Kinh doanh Có Trách nhiệm tại Việt Nam.
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– Invite someone you know to see this issue 

– See previous and future issues on BrandDance

– Include me on the ESGPath emailing list 
(our list is never shared) 

Questions? Feedback? Requests? 
Ideas for topics for future newsletters?

Please email us at 
ESGPath@RmooreA.com

Thanks for your interest in Environment, 
Society and Governance practices and 
our ESGPath newsletter.
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