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Tính Bền vững về mặt Xã hội 

Mặc dù trách nhiệm xã hội có sức ảnh hưởng lớn đến lòng trung thành, sự tín nhiệm và 
tin tưởng, sự hoà nhập và gắn kết giữa các bên liên quan, việc xác định và đo lường các 
giá trị này không hề đơn giản. Các cổ đông ngày càng chú trọng vào sự chuyển dịch từ 
những mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn sang tạo dựng những giá trị toàn diện và dài hạn. 
Điều này khiến gia tăng nhu cầu minh bạch hóa các thông tin phi tài chính, chẳng hạn 
như yếu tố xã hội. Ba vấn đề xã hội liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp có thể 
kể đến như sau:

Đằng sau chữ “S”    

Làm thế nào chúng ta có thể quản lý tốt nhất mối quan hệ giữa thương hiệu và các tiêu 
chí xã hội, môi trường chính trị và lực lượng lao động? Đây là câu hỏi cốt lõi đằng sau 
chữ “S” – viết tắt của từ “Social” trong ESG. Theo PwC Việt Nam, chữ “S” trong ESG đề 
cập đến “các mối quan hệ và uy tín được tạo dựng thông qua các hoạt động kinh doanh 
thực tiễn tại những nơi mà doanh nghiệp hoạt động.”

Khía cạnh Xã hội trong ESG đề cập tới tất cả các tương tác giữa thương hiệu với người 
lao động và cộng đồng. Các vấn đề có thể ảnh hưởng đến người lao động ví dụ như: 
an toàn và vệ sinh lao động, chính sách về sự đa dạng, bình đẳng, hòa nhập (DE&I), và 
quan hệ giữa quản lý và nhân viên. 

Sự đa dạng, sự bình đẳng và sự hòa nhập (DE&I)

Đa dạng là sự phong phú của nhiều cá thể khác nhau trong một môi trường nhất định. 
Bình đẳng là việc đảm bảo sự công bằng và công tư phân minh xuyên suốt tổ chức và 
các hoạt động của doanh nghiệp, tạo ra những kết quả bình đẳng cho mọi người. Hòa 
nhập là những nỗ lực thúc đẩy sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Không 
chỉ đơn giản là một cách để khiến nhân viên cảm thấy hài lòng, chú trọng vào sự đa 
dạng, bình đẳng và hoà nhập còn mang lại rất nhiều lợi ích khác như:
* Sự gắn bó của nhân viên
* Nâng cao sự đổi mới

Bình đẳng lương

Bất bình đẳng kinh tế được định nghĩa là sự chênh lệch về thu nhập và của cải giữa 
người giàu và người nghèo. Bất luận tính chất đa chiều của vấn đề này, phần lớn các 
cuộc tranh luận tập trung vào sự bất bình đẳng trong tiền lương giữa đàn ông và phụ 
nữ. Các công ty có nguy cơ mất đi chính những nhà lãnh đạo quan trọng nếu những 
vấn đề này không được xử lý nhanh chóng, và khó có thể tưởng tượng được các công 
ty sẽ vượt qua cuộc “đại khủng hoảng lao động” do đại dịch gây ra và việc thúc đẩy sự 
hòa nhập trong môi trường làm việc như thế nào nếu khoảng cách tiền lương theo giới 
tính không được ưu tiên và giải quyết. 

Chuỗi cung ứng minh bạch

Kevin Rabinovitch, Phó chủ tịch toàn cầu về phát triển tính bền vững và Giám đốc khí 
hậu của Mars, một nhà sản xuất thực phẩm của Mỹ với doanh thu 40 tỷ đô la vào năm 
2021, cho biết: “Trước đây, khi thiết kế các chuỗi cung ứng, chúng tôi không cố gắng 
tạo ra các chuỗi cung ứng minh bạch. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn có nguồn cung 
cấp ổn định các nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất. Nhưng nếu có một mục tiêu 
khác – chẳng hạn như làm sao để đạt được tính bền vững – thì ta cần suy nghĩ lại về 
chiến lược cung ứng của mình.” (Xem thanh bên CSDD để biết thêm chi tiết.)

CSDD sẽ ảnh hưởng đến các doanh 
nghiệp Việt như thế nào?

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, Ủy ban 
Châu Âu đã đề xuất Chỉ thị Thẩm định về 
Tính bền vững của Doanh nghiệp (CSDD) 
với mục tiêu thúc đẩy sự công bằng, bền 
vững nền kinh tế toàn cầu và quản trị 
doanh nghiệp có trách nhiệm, bằng cách 
đảm bảo tuân thủ các quy tắc về Nhân 
quyền và Môi trường. Theo Ủy viên Tư 
pháp EU Didier Reynders, chỉ những tập 
đoàn tôn trọng Nhân quyền và Môi trường 
mới có thể hoạt động tại EU.

Dự thảo luật Chuỗi Cung ứng châu Âu 
yêu cầu các thành viên EU quản lý các tác 
động xã hội và môi trường trong chuỗi 
giá trị của họ, bao gồm các nhà cung cấp, 
hoạt động, sản phẩm và dịch vụ trực tiếp 
và gián tiếp. Các doanh nghiệp phải tuân 
thủ các điều luật của EU khi thiết lập các 
quy trình chuỗi cung ứng trên khắp châu 
Âu. Điều này sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp 
hàng hóa và dịch vụ cho các đối tác ở các 
nước EU, vì trách nhiệm giải trình không 
chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinh 
doanh của chính doanh nghiệp mà còn 
cho các nhà cung cấp trực tiếp và gián tiếp 
của doanh nghiệp đó.

Điều luật bao gồm những gì?

Các quyền cơ bản của người lao động, 
chẳng hạn như tự do hợp tác, không sử 
dụng lao động trẻ em dưới độ tuổi quy 
định, không phân biệt đối xử trong môi 
trường làm việc.   
Nhân quyền, bao gồm quyền tự do và an 
toàn của con người, sự toàn vẹn về thể 
chất, năng lực pháp lý và bình đẳng trước 
pháp luật, quyền riêng tư, tự do không 
gian, thực phẩm và các dịch vụ cơ bản, 
cũng như giải trí và nghỉ ngơi.
Bảo vệ sự đa dạng sinh học và các hệ sinh 
thái.
Bảo vệ nguồn nước và không khí.  
Chống biến đổi khí hậu.        

Khi nào CSDD sẽ có hiệu lực?     

Ngay sau khi Nghị viện và Hội đồng châu 
Âu chấp nhận bản dự thảo, các quốc gia 
thành viên EU sẽ có hai năm để triển khai 
các quy định này. Một số quốc gia cũng sẽ 
có nghĩa vụ thắt chặt luật thẩm định chuỗi 
cung ứng hiện có.



Các bước để yếu tố “S” mạnh mẽ hơn.

Việc áp dụng các chính sách ESG ngày 
càng trở nên quan trọng hơn đối với người 
tiêu dùng cũng như các nhà đầu tư. Việc áp 
dụng các tiêu chuẩn bền vững sẽ có lợi cho 
doanh nghiệp cũng như thương hiệu của 
bạn. Dưới đây là ba bước doanh nghiệp có 
thể thực hiện chiến lược xã hội của mình 
với hiệu quả mạnh mẽ hơn.

Nhận định vấn đề

Nhận định các vấn đề xã hội phát sinh 
hoặc có liên quan đến các hoạt động 
của doanh nghiệp. Tập trung vào những 
hành động thuộc tiêu chí “S” có ý nghĩa 
lớn với các hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp và các cổ đông, cũng như 
mang lại lợi ích gắn kết giữa thương hiệu 
và khách hàng. Đề xuất biện pháp khắc 
phục và kế hoạch hành động để giải 
quyết những vấn đề này. Sự nghiên cứu 
kỹ lưỡng, những hành động có ý nghĩa và 
sự  hợp tác với các tổ chức hàng đầu đảm 
bảo rằng chính sách xã hội của doanh 
nghiệp không phải là để “tẩy trắng” mà 
thực sự tạo ra những lợi ích hữu hình.

Hành động

Bám sát kế hoạch thực thi  của doanh 
nghiệp để giải quyết các vấn đề đã nhận 
định. Luôn tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi 
sẽ giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân, 
làm hài lòng và truyền cảm hứng cho 
khách hàng và các bên liên quan.

Truyền thông

Truyền thông nội bộ và truyền thông ra thị 
trường về sứ mệnh, chiến lược, hành động 
và kết quả các hoạt động xã hội của doanh 
nghiệp, với mục tiêu thu hút tất cả các bên 
liên quan tham gia vào các hoạt động nêu 
trên, đồng thời thiết lập khuôn khổ trách 
nhiệm trong hành động và báo cáo ESG 
của doanh nghiệp.

Ai sẽ bị ảnh hưởng bởi điều luật này?

Tưởng chừng chỉ có các tập đoàn lớn mới 
là đối tượng bị ảnh hưởng bởi điều luật 
này, nhưng thực tế lại không phải như vậy. 
Theo EQS Group AG – một tập đoàn tiêu 
biểu về tuân thủ quy định ESG: “Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) sẽ bị ảnh hưởng 
gián tiếp bởi Luật Chuỗi Cung ứng của EU. 
Trong trung hạn, các doanh nghiệp lớn 
cũng sẽ yêu cầu nhà cung cấp của họ tuân 
thủ các nghĩa vụ thẩm định. Tuy nhiên, 
điều này có thể là lợi thế cạnh tranh cho 
các SMEs có định vị ESG rõ ràng và sẵn 
sàng ngay từ giai đoạn đầu. Song, điều 
này không chỉ đòi hỏi nguồn lực mà còn cả 
hiểu biết chuyên sâu của doanh nghiệp về 
ESG. Do đó, các doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 
nên lựa chọn các giải pháp toàn diện giúp 
họ thiết lập bản đồ số hoá các quy trình, từ 
đó hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tất cả các 
quy định.”

Nguồn: EQSGroup AG

Định hình chữ “S” cho Doanh nghiệp

Theo một báo cáo ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Reuters, trong đại dịch COVID-19, chữ 
“S” trong ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) được chú trọng khi các doanh nghiệp 
giải quyết những vấn đề về phúc lợi của nhân viên và kêu gọi mạnh mẽ cần phải hành 
động chống bất bình đẳng xã hội. Theo thăm dò từ ngân hàng BNP Pari-bas của Pháp 
vào năm 2021, hơn 50% các tổ chức đầu tư quốc tế cho biết rất khó để đưa ra đánh giá 
về các vấn đề xã hội và đưa vào nghiên cứu đầu tư.

Đối với đầu tư ESG nói chung, việc thể hiện sự ưu tiên đối với các doanh nghiệp quan 
tâm hơn đến các vấn đề xã hội cũng là một cách để các nhà đầu tư thể hiện được giá 
trị của mình trong các phi vụ đầu tư, song song với việc mang lại lợi nhuận cao và bền 
vững trong dài hạn.

Hơn bao giờ hết, người tiêu dùng đòi hỏi các thương hiệu phải hành động có trách 
nhiệm hơn. Theo một cuộc khảo sát về xu hướng người tiêu dùng Hoa Kỳ năm 2022 
của HubSpot, 45% đáp viên tin rằng các thương hiệu nên làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ 
các hoạt động công bằng xã hội. Họ tin rằng các công ty nên quan tâm nhiều hơn đến 
vấn đề công bằng chủng tộc, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng thu nhập và khả năng tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với túi tiền.

Việc chú ý đến các vấn đề xã hội trong tổ chức có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến cách 
khách hàng nhìn nhận về thương hiệu của bạn. Tạo mối liên kết rõ ràng giữa tính cách 
thương hiệu và các hoạt động xã hội là một cách sáng suốt và bền vững để gia tăng 
lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu và tạo ra sự khác biệt trong phạm 
vi ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Đọc thêm

PwC Việt Nam và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) đã khảo sát các 
doanh nghiệp tại Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 nhằm đánh giá cách các 
doanh nghiệp này xử lý những vấn đề về ESG như thế nào. Nhấn vào đây để tải báo 
cáo đáng chú ý này.

Báo cáo xu hướng người tiêu dùng 2022

Những vấn đề xã hội nào là quan trọng nhất 
để các tập đoàn phát triển bền vững?

Công bằng 
chủng tộc

Biến đổi 
khí hậu

Bất bình đẳng
thu nhập

Khả năng tiếp cận dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe 

phù hợp với túi tiền

https://www.pwc.com/vn/en/publications/2022/pwc-vietnam-esg-readiness-2022-en.pdf


– Cùng chia sẻ thông tin đến những người quan tâm đến 
chủ đề ESG.

– Cập nhật những tin tức mới nhất về thương hiệu tại
 www.BrandDance.vn

– Đăng ký danh sách nhận bản tin điện tử ESGPath (danh 
sách này hoàn toàn bảo mật)

Bạn có thắc mắc, phản hồi hay đề xuất ý tưởng về chủ đề 
cho các bài viết trong tương lai?

Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ 
ESGPath@RmooreA.com

Xin chân thành cảm ơn anh/chị đã quan tâm 
đến các hoạt động ứng dụng ESG và bản tin 
ESGPath của Richard Moore Associates.
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