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Ấn phẩm này có thể được tái bản toàn phần hoặc từng phần dưới
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Giới thiệu

Đây là tài liệu hỗ trợ cho hoạt động của Nhóm Những người bạn
của Mục 47 (GoF47) và Ban Thư ký của Nhóm, được cung cấp bởi
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Sáng kiến Báo
cáo toàn cầu (GRI). Tài liệu này hướng tới việc đưa ra phạm vi hoạt
động cho GoF47 và hỗ trợ các chính phủ khác thông qua việc giải
đáp những câu hỏi chính về việc thực hiện báo cáo bền vững. 

Các chính phủ Brazil, Đan Mạch, Pháp và Nam Phi đã thành lập
GoF47 vào tháng 6 năm 2012, tiếp sau Hội nghị Liên Hợp Quốc về
Phát triển Bền vững, hay còn được gọi là Hội nghị Rio+20. Mục 47
của báo cáo tổng kết Hội nghị, được biết đến với tên gọi “Tương lai
chúng ta mong đợi” 1, đã ghi nhận tầm quan trọng của báo cáo bền
vững doanh nghiệp. Các chính phủ sáng lập GoF47 là những hạt
nhân tiên phong trong hoạt động thúc đẩy thông lệ thực hiện và
chính sách về báo cáo bền vững. Tài liệu này được xây dựng trên
kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm và đóng góp của các
bên liên quan. 

Điều lệ của GoF472 diễn giải cam kết của Nhóm trong việc thúc đẩy và
hỗ trợ việc thực hiện báo cáo bền vững của doanh nghiệp như sau: 

Tài liệu này gồm 3 phần. Phần đầu là thông tin chung về báo cáo
bền vững và giới thiệu cho người đọc hiểu báo cáo bền vững là gì, ai
tham gia xây dựng báo cáo bền vững và tại sao báo cáo bền vững
lại quan trọng trong chương trình nghị sự bền vững toàn cầu.  Phần
2 cung cấp thông tin tổng quan về các chính sách, các sáng kiến và
các cách thực hiện báo cáo bền vững hiện nay. Phần 3 tập trung vào
những cơ hội cho GoF47 và các nhóm khác nhằm đẩy mạnh hơn
nữa việc thực hiện báo cáo bền vững tại doanh nghiệp.

1. Báo cáocủa Hội nghị LHQ về Phát triển Bền vững (2012) “Tương lai chúng ta mong đợi ”có tại
http://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html

2. Nhóm Những Người bạn của Mục 47 có tại www.unep.org/resourceefficiency/ Business/Sustain-
ableandResponsibleBusiness/Reporting/FriendsofParagraph47/tabid/105011/Default.aspx

3. Được nêu tại câu trả lời cho FQA2 

4. GRI et al. (2013) Củ cà rốt và cây gậy có  tại www.globalreporting.org/reporting/reporting-sup-
port/publications/research-and-development-publications/Pages/default.aspx

Trọng tâm của tài liệu này là việc thực hiện báo cáo bền vững3 của
khối tư nhân – thành phần có đóng góp cho những thành công của
các mục tiêu phát triển bền vững, và những đóng góp này được ghi
nhận trong mục 46 của Báo cáo “Tương lai chúng ta mong đợi”1.
Thuật ngữ “báo cáo bền vững doanh nghiệp” được sử dụng trong tài
liệu này nhằm miêu tả báo cáo của khối tư nhân. 

Các ví dụ của hoạt động thúc đẩy báo cáo bền vững và những bên
đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực này này được đề cập trong
tài liệu. Tuy nhiên, do mục tiêu của tài liệu là xác lập bối cảnh hoạt
động chung cho GoF47, tài liệu không đưa ra toàn bộ danh sách các
sáng kiến về báo cáo bền vững và các ví dụ được đưa ra trong tài
liệu này không được toàn diện và không được lựa chọn theo một
phương pháp cụ thể nào cả. Để có một cái nhìn tổng thể hơn về
những sang kiến báo cáo bền vững trên toàn thế giới, người đọc
nên tham khảo loạt sách ‘Cây gậy và củ cà rốt”4.

Qua những bài học từ các cuộc khủng hoảng môi
trường, xã hội và kinh tế trong những thập kỷ qua,
chúng tôi nhận thấy rằng thế giới đang đối mặt với
những thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái tài
nguyên, gia tăng dân số, mất công bằng xã hội và
nghèo đói. Những thách thức này có thể được giải
quyết thông qua sự hợp tác của tất cả các bên liên quan
và bằng cách thúc đẩy văn hóa làm việc minh bạch, có
trách nhiệm và tin tưởng. Chúng tôi tin tưởng rằng
việc thực hiện báo cáo bền vững sẽ đóng một vai trò
chủ chốt trong việc xây dựng nền văn hóa đó. .

Mục 47 của báo cáo 
Tương lai chúng ta mong đợi  

Chúng tôi công nhận tầm quan trọng của việc thực
hiện báo cáo bền vững doanh nghiệp và khuyến 
khích các công ty, đặc biệt là những công ty được
niêm yết và những công ty lớn, nơi nào phù hợp thì
cân nhắc đưa thông tin về các hoạt động bền vững vào
chu trình báo cáo của mình. Chúng tôi khuyến 
khích các ngành, các chính phủ có quan tâm và các
bên liên quan khác, với sự hỗ trợ của hệ thống Liên
hợp quốc, khi phù hợp, phát triển các mô hình thực
tiễn tốt và tạo điều kiện cho việc áp dụng báo bền
vững, có xét đến kinh nghiệm từ những khung báo
cáo sẵn có và chú ý đặc biệt đến nhu cầu của các nước
đang phát triển, bao gồm cả việc xây dựng năng lực.
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01
Tại sao báo cáo bền vững của doanh nghiệp lại phù hợp
với chương trình nghị sự bền vững toàn cầu? 

Các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và
đầu tư vào hoạt động đổi mới nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển
bền vững, và vào hoạt động báo cáo cho các nhà đầu tư về cách
thức mà các hoạt động của doanh nghiệp đóng góp vào chương
trình nghị sự bền vững toàn cầu. 

Báo cáo Bền vững Toàn cầu5 của Hội đồng Cấp cao của Tổng Thư ký
Liên Hợp Quốc miêu tả chương trình nghị sự bền vững toàn cầu
như là một chương trình nhằm tới mục tiêu xóa đói nghèo, giảm sự
bất bình đẳng, tăng trưởng chung, sản xuất và tiêu thụ bền vững,
đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu và tôn trọng các giới hạn
khác của hành tinh. Để đạt được các mục tiêu của chương trình nghị
sự bền vững toàn cầu, “cần có những thay đổi cơ cấu sâu sắc theo
cách mà các xã hội quản lý công tác xã hội và môi trường của mình,
và cần có những lựa chọn khắc nghiệt để chuyển biến lời nói thành
hành động”. Thành công của những thay đổi này, các quyết định và
hành động phụ thuộc vào chất lượng thông tin có được để chỉ đạo. 

Mục 46 của báo cáo Hội nghị Rio20+ ghi nhận rằng sự tham gia tích
cực của khối tư nhân có thể góp phần cho những thành tựu về phát
triển bền vững, sự tham gia này bao gồm cả những hoạt động hợp
tác công tư. Tính phù hợp của báo cáo bền vững doanh nghiệp đối
với chương trình nghị sự bền vững toàn cầu đã được nhấn  mạnh
trong các hội nghị về phát triển bền vững của LHQ trong hai thập kỷ
qua, bao gồm:

Năm 1992, Hội nghị Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro
thông qua lời kêu gọi toàn cầu đầu tiên về việc thúc đẩy sản xuất 
và tiêu thụ bền vững, ghi nhận hoạt động quản lý môi trường, tính
minh bạch, báo cáo môi trường của doanh nghiệp và đối thoại 
công chúng là những ưu tiên cao nhất và là những tiêu chí phát
triển bền vững6.

Một thập kỷ sau vào năm 2002, tài liệu của Hội nghị thượng đỉnh
Thế giới về Phát triển Bền vững, Kế hoạch triển khai Johannesburg7

đã phê chuẩn báo cáo bền vững và khuyến khích các doanh nghiệp
sử dụng Khung Báo cáo Bền vững của GRI8, bao gồm cả Hướng dẫn
Báo cáo Bền vững của GRI. 

Năm 2012, Mục 47 của báo cáo Hội nghị Rio+2012 đã được xây
dựng trên cơ sở hội nghị Rio đầu tiên năm 1992 và Hội nghị thượng
đỉnh Thế giới về Phát triển Bền vững năm 2002. Mục 47 nhấn mạnh
vai trò của báo cáo bền vững doanh nghiệp trong việc thúc đẩy
đóng góp của khối tư nhân đối với hoạt động phát triển bền vững
và kêu gọi tất cả các công ty cân nhắc việc tổng hợp thông tin phát
triển bền vững vào các báo cáo hiện có. Hơn nữa, nó kêu gọi các
ngành, các chính phủ, LHQ và các bên liên quan khác cùng tham gia
thúc đẩy hoạt động báo cáo bền vững.

5. Hội đồng Cấp cao của LHQ về Phát triển bền vững toàn cầu (2012), Con người kiên cường, Hành
tinh kiên cường, Một tương lai đáng lựa chọn, có tại www.un.org/gsp

6. UNCED (1992) Chương trình nghị sự 21, mục 303 có tại
www.sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

7. WSSD (2002) Kế hoạch thực hiện Johannesburg có tại www.johannesburgsummit.org/html/docu-
ments/summit_docs/2309_planfinal.htm

8. GRI (2013) Khung Báo cáo tổng quan có tại www.globalreporting.org/reporting/reportingframe-
work-overview/Pages/default.aspx
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02
Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp 
là gì?

Báo cáo bền vững của doanh nghiệp đưa ra những thông tin phù
hợp giúp hiểu được giá trị kinh tế lâu dài của công ty và những
đóng góp của công ty đối với nền kinh tế bền vững toàn cầu, thông
qua việc đánh giá các hoạt động và tác động của công ty về mặt
kinh tế, môi trường, xã hội và quản lý. Báo cáo bền vững của doanh
nghiệp là một hoạt động đang phát triển, và hiện nay chưa có một
định nghĩa thống nhất về hoạt động này. Trong các phiên bản mới
nhất của Hướng dẫn Báo cáo Bền vững của GRI (G4)9, báo cáo bền
vững được định nghĩa “là một quá trình hỗ trợ các công ty đề ra
mục tiêu cho mình, đánh giá hoạt động và quản lý những thay đổi,
hướng đến một nền kinh tế toàn cầu bền vững – nền kinh tế kết
hợp được lợi nhuận lâu dài và trách nhiệm xã hội cũng như quan
tâm đến môi trường. Hoạt động báo cáo bền vững – chủ yếu thông
qua nhưng không chỉ hạn chế ở bản báo cáo bền vững – là diễn đàn
chính để nói về các hoạt động kinh tế, môi trường, xã hội và quản lý
của công ty, phản ánh các tác động tích cực và tiêu cực của chúng.

Một định nghĩa khác10 miêu tả báo cáo bền vững như là “một mục
đích tổng quát do công ty nêu ra, một báo cáo phi tài chính cung
cấp thông tin cho các nhà đầu tư, các bên liên quan (như là nhân
viên, khách hàng, các tổ chức phi chính phủ) và công chúng nói
chung về các hoạt động của công ty có liên quan đến những vấn đề
môi trường, xã hội và quản lý, có thể là một báo cáo riêng biệt hoặc
có thể là một phần của báo cáo tổng hợp.” 

Điều lệ GoF47 đưa ra một quan điểm khác: “Chúng tôi hiểu báo
cáo bền vững là việc công bố những thông tin về các tác động
đáng kể về kinh tế, môi trường, xã hội và quản lý của một công ty.
Báo cáo bền vững là phương thức chính để thừa nhận trách
nhiệm của doanh nghiệp đối với những tác động của các hoạt
động doanh nghiệp về mặt xã hội và môi trường, các trách nhiệm
được thực hiện thông qua cách hành xử minh bạch và có đạo đức,
góp phần phát triển bền vững, bao gồm một xã hội bền vững và
thịnh vượng.” 

Báo cáo bền vững của doanh nghiệp đôi khi được đề cập đến như là
khái niệm đồng nghiã với báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp, trong đó công ty nhấn mạnh các hoạt động tương tác với
những cộng đồng địa phương, con người và thiên nhiên, và các
phương thức điều hành, những vấn đề về người tiêu dùng và sự
tham gia của cộng đồng. Do đó, một số công ty miêu tả báo cáo
bền vững của doanh nghiệp như là Báo cáo Công dân. 

Một thuật ngữ khác được sử dụng rộng rãi nhằm miêu tả hoạt động
quản lý và hoạt động báo cáo bền vững của doanh nghiệp là báo
cáo phi tài chính. Báo cáo này được coi như là phần bổ sung nhưng
tách biệt với báo cáo tài chính. Tuy nhiên, do những quyết định về
bền vững có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động tài
chính và các hoạt động khác của công ty, báo cáo bền vững không
loại trừ việc báo cáo tài chính. 

Hoạt động báo cáo bền vững của doanh nghiệp được sử dụng để
trao đổi những thông tin liên quan đến phát triển bền vững bằng
nhiều cách khác nhau, bao gồm:

• Các công ty sử dụng và gây ảnh hưởng tới những nguồn lực
khác nhau như thế nào, các nguồn lực này bao gồm nguồn lực
xã hội, tài chính, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên. Đôi khi,
những nguồn lực này được đề cập đến như là những hình thức
vốn, ví dụ như vốn thiên nhiên;

• Đáp ứng những nhu cầu của các bên liên quan về thông tin, và
điều này cho phép các bên liên quan đánh giá được sự thành
công dài hạn của công ty;

• Những tác động tiêu cực và tích cực mà công ty tạo ra đối với
kinh tế, môi trường và xã hội; 

• Các chiến lược bền vững của công ty và tiến độ thực hiện 
mục tiêu;

• Thông tin giúp cho công ty đánh giá tính bền vững của chính
mình và thành công dài hạn của các mô hình điều hành và các
hoạt động;

• Thông tin phản ánh những đóng góp của công ty đối với phát
triển bền vững.

Cách thức mà các công ty báo cáo về hoạt động bền vững cho các
bên liên quan đang thay đổi và phát triển. Có nhiều công ty sử dụng
hiệu quả các trang web, các công cụ tìm kiếm trực tuyến và các
phương tiện truyền thông xã hội và chúng bổ sung cho các tài liệu
giấy truyền thống.

Điều lệ GoF472 đưa ra một quan điểm khác: 

Chúng tôi hiểu báo cáo bền vững là việc công bố những thông tin về
các tác động đáng kể về mặt kinh tế, môi trường, xã hội và quản lý của
một công ty.

9. GRI (2013) G4 Hướng dẫn Báo cáo Bền vững có tại www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/
default.asp

10. Ioannou, I. & Serafeim, G. (2012) Kết quả Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp bắt buộc, Harvard Busi-
ness School Working trang 11-100, có tại www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/11-
100_35684ae7-fcdc-4aae-9626-de4b2acb1748.pdf
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03
Những thông tin nào 
thường được đưa vào báo cáo bền vững?

Báo cáo bền vững có thể bao gồm một phạm vi rộng các thông tin
về tác động kinh tế, xã hội, môi trường và quản lý. Khi xem xét theo
thời gian, chúng giúp đặt những thông tin tích cực và/hoặc tiêu cực
vào hoàn cảnh cụ thể, bên cạnh việc trình bày cam kết dài hạn của
công ty đối với từng vấn đề. 

Báo cáo bền vững có thể bao gồm một phạm vi rộng các chủ đề.
Thường thì các vấn đề về môi trường, xã hội và quản lý được xem là
những phần chính của báo cáo bền vững. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn và
thông lệ quốc tế mới nổi đều đã mở rộng và sàng lọc lại tiêu chí của
các hoạt động và công tác báo cáo có liên quan đến phát triển bền
vững. Ví dụ: nội dung báo cáo bền vững có thể được xây dựng theo
Hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia của OECD11, Các
Nguyên tắc  của UNGC12 hay  ISO 2600013. Mặc dù không có một mẫu
hay nội dung chuẩn nào cho báo cáo bền vững của doanh nghiệp, các
công ty cần báo cáo thông tin quan trọng đối với công ty và đối với
các bên liên quan (ví dụ như nguyên liệu, xem phần dưới). Các báo cáo
này có thể bao gồm một số hoặc tất cả những vấn đề sau:

• Tiêu thụ các nguồn lực phi tài chính như năng lượng, dầu thô,
nước, lâm sản. v.v.

• Việc tạo ra chất thải và chất ô nhiễm, như chất thải dưới đất, khí
thải nhà kính, nước thải v.v.;

• Các nguy cơ và cơ hội, ví dụ biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài
nguyên, nhu cầu cho sản phẩm mới, các quy định liên quan đến
chương trình nghị sự bền vững, phục hồi chuỗi giá trị;

• Sự tham gia vào công việc của các nhóm cộng đồng địa phương
và các tổ chức phi chính phủ vì lợi ích của xã hội;

• Các chính sách, tài liệu và quan điểm của công ty về những vấn
đề có liên quan đến hoạt động bền vững của doanh nghiệp;

• Những đổi mới trong sản xuất và dịch vụ có tác động hưởng
ứng chương trình nghị sự về bền vững;

• Các vấn đề về nhân quyền; 
• Quản trị doanh nghiệp;
• Quản trị nguồn nhân lực;
• Các vấn đề xã hội;
• Các chính sách chống tham nhũng;
• Các mục tiêu và sáng kiến có liên quan, hệ thống quản lý chất

lượng làm việc và các hoạt động hỗ trợ sự tham gia của các bên
liên quan nhằm đánh giá và đạt được các mục tiêu đề ra. 

Ban đầu, các báo cáo phi tài chính theo chuẩn của báo cáo tài 
chính, dựa trên quyền sở hữu và giám sát và các thông tin của chu
trình năm hoạt động gần nhất. Tuy nhiên, nhiều hướng dẫn báo cáo
phi tài chính đã thay đổi để bao gồm cả những vấn đề về chuỗi giá
trị và các thông tin về tương lai (ví dụ GRI G4, IIRC14, của GHGP
Scope 3).

11. OECD (2013) Các hướng dẫn đối với doanh nghiệp đa quốc gia có tại www.oecd.org/daf/inv/mne

12. UN Global Compact (2000), Mười nguyên tắc có tại
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples

13. International Organization for Standardization (2012) ISO 26000 Trách nhiệm xã hôi có tại
www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

14. Hội đồng Báo cáo Tổng hợp Quốc tế
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Các chính phủ, các cơ quan LHQ, các tổ chức quốc tế, khối tư nhân,
các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự – tất cả đều đang đóng
góp cho chương trình nghị sự về báo cáo bền vững. 

CÁC CHÍNH PHỦ – Trên toàn thế giới, các chính phủ đang giới thiệu
các luật và hệ thống để yêu cầu, khuyến khích và hỗ trợ hoạt động
báo cáo bền vững. Phần 2 miêu tả một vài hoạt động có liên quan
đến báo cáo bền vững của doanh nghiệp mà các chính phủ đã tiến
hành.

• Nhóm GoF47 – Thúc đẩy những khuyến cáo được đưa ra trong 
Mục 47 của báo cáo Hội nghị Rio+20 nhằm thúc đẩy hoạt động
báo cáo bền vững thông qua chính sách và quy định, đồng thời
xây dựng quy trình khuyến khích sự thông hiểu của các bên 
liên quan.

• KHỐI TƯ NHÂN, BAO GỒM CÁC SÀN CHỨNG KHOÁN – Tiến hành
các hoạt động nhằm thúc đẩy những thông lệ bền vững, bao
gồm: Các công ty và chuyên gia tư vấn của họ, những người
chuẩn bị các báo cáo bền vững và xây dựng các thông lệ và
công cụ báo cáo bền vững thông qua các nhóm và hiệp hội
doanh nghiệp như Hội đồng Doanh nghiệp Phát triển Bền vững
Thế giới (WBCSD), Diễn đàn Kinh thế Thế giới (WEF) và các tổ
chức khác;

• Các nhà đầu tư cũng phát triển một số sáng kiến khác nhau để
thúc đẩy và khuyến khích hoạt động báo cáo bền vững, ví dụ
như Mạng lưới Các nhà đầu tư hoạt động về Các nguy cơ Khí
hậu, Mạng lưới Quản lý doanh nghiệp Toàn cầu, các Nguyên tắc
Đầu tư Có trách nhiệm được LHQ ủng hộ, Liên minh Báo cáo
bền vững Doanh nghiệp (CSRC) và Các nguyên tắc Xích đạo;

• Nhiều sàn giao dịch chứng khoán trên thế giới đã đề ra những
yêu cầu hoặc ban hành các hướng dẫn, và có các hoạt động
tăng cường đào tạo và các chỉ số được xây dựng liên quan đến
báo cáo bền vững. Sáng kiến giao dịch chứng khoán bền vững
được Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển, UNGC, Các

nguyên tắc Đầu tư Có trách nhiệm và Sáng kiến tài chính của
UNEP đồng tổ chức nhằm tìm kiếm cách thức để các sàn chứng
khoán và các nhà đầu tư, cũng như những người lập quy định và
các công ty có thể làm việc cùng nhau để tăng cường tính minh
bạch và hoạt động của công ty về mặt môi trường, xã hội và
quản lý doanh nghiệp và nhằm khuyến khích các phương pháp
tiếp cận có trách nhiệm lâu dài về đầu tư. 

CÁC CHUYÊN GIA VỀ BÁO CÁO VÀ CÁC TỔ CHỨC TIÊU CHUẨN bao
gồm Dự án Công bố Carbon, Carbon Trust, Nhóm Làm việc về Khí
thải nhà kính và Viện Tài nguyên Thế giới22, GRI, các sáng kiến mới
xuất hiện của Ban Tiêu chuẩn Kế toán Bền vững (SASB) và Hội đồng
Báo cáo Tích hợp Quốc tế.

CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ –  Các nhóm và các tổ chức khác nhau như
WWF, Những người bạn của Trái đất, Tổ chức Minh bạch Quốc tế và
Tổ chức Ân xá Quốc tế phối hợp cùng nhau để xây dựng sáng kiến,
triệu tập đối thoại, nâng cao nhận thức, vận động chính sách cho
những kết quả cụ thể, xây dựng đồng thuận và khuyến khích sự
minh bạch đối với một phạm vi rộng bao gồm nhiều vấn đề như thù
lao, nhân quyền, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và trách
nhiệm giải trình.

HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ – Nhiều cơ
quan của LHQ25 và các tổ chức quốc tế đã xây dựng các khung báo
cáo bền vững, các công cụ, hướng dẫn và các diễn đàn để khuyến
khích các thông lệ bền vững và hoạt động báo cáo có liên quan. Các
hoạt động này gồm có:

• 10 nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của LHQ;

• UNCTAD chủ trì nhóm làm việc về Tiêu chuẩn Kế toán và Báo
cáo Quốc tế;

• UNEP liên kết với GRI và tham vấn với GRI như một trung tâm
cộng tác của UNEP

15. SSEI (2009) Có tại www.sseinitiative.org/about

16. UNCTAD Phòng Đầu tư và Doanh nghiệp

17. UN (2013) Global compact, có tại www.unglobalcompact.org

18. PRI (2013) Về các tổ chức PRI có tại www.unpri.org

19. UNEP (2013) Sáng kiến Tài chính có tại www.unepfi.org

20. CDP (2013) Về chúng tôi có tại www.cdproject.net/en-US/Pages/About-Us.aspx

21. Carbon Trust (2013) Vè chúng tôi, có tại www.carbontrust.com/about-us

22. GHG Protocol (2013) Về WRI and WBCSD, có tại www.ghgprotocol.org/about-ghgp/about-wri-
and-wbcsd

23. SASB (2013) Sứ mệnh và nhiệm vụ, có tại www.sasb.org/sasb/vision-mission

24. IIRC (2013) The IIRC, có tại www.theiirc.org/the-iirc

25. UN, Greening the blue (2013) Phương pháp của chúng tôi có tại www.greeningtheblue.org/our-
approach

04
Ai đang đóng góp cho chương trình nghị sự 
về chính sách báo cáo bền vững?
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Các công ty xây dựng báo cáo bền vững bởi một loạt lý do, bao gồm
công bố với công chúng các thông lệ bền vững của công ty, tuân
thủ các yêu cầu báo cáo bắt buộc, đáp ứng yêu cầu của các bên liên
quan, tăng tính minh bạch và theo dõi tiến độ thực hiện cam kết
phát triển bền vững của công ty. 

Các công ty xây dựng báo cáo bền vững để đáp ứng nhu cầu ngày
càng tăng đối với việc quản lý một phạm vi lớn hơn về tài nguyên
chứ không chỉ hạn chế ở vốn tài chính và vì lợi ích đem lại bởi sự
hiệu quả trong hoạt động của công ty, và để đáp ứng các yêu cầu về
tuân thủ báo cáo. Hoạt động báo cáo bền vững và các quy trình đi
kèm cũng mang lại cho công ty các lợi ích nội bộ và lợi ích về mặt
đối ngoại (xem CÂU SỐ 6) như là tiết kiệm chi phí, dễ tiếp cận hơn
tới các nguồn vốn, cải thiện hoạt động trên thị trường tài chính và
tăng tính ổn định. Tóm lại, các nhân tố thúc đẩy việc thực hiện báo
cáo bền vững bao gồm:

• Các yêu cầu về luật pháp và tuân thủ;

• Các yêu cầu bắt buộc đối với công ty niêm yết trên sàn chứng
khoán; 

• Các hướng dẫn tự nguyện của sàn chứng khoán;

• Yêu cầu về thông tin của các bên liên quan, ví dụ như yêu cầu
của nhà đầu tư thông qua CDP hay GRI26;

• Yêu cầu của các tổ chức về tính minh bạch và trách nhiệm nhằm
định hướng hoạt động bền vững, như UNGC và Các Nguyên tắc
hướng dẫn của LHQ về Kinh doanh và Nhân quyền27;

• Sự phổ biến của các hướng dẫn và khung báo cáo bền vững 
sẵn có; 

• Mong muốn trải nghiệm những lợi ích của báo cáo bền vững
(xem CÂU SỐ6) như tính cạnh tranh, cải thiện về hoạt động tài
chính, tiết kiệm chi phí;

• Là một công cụ truyền thông để chứng minh công tác quản lý
bền vững cho các bên liên quan và gia tăng sự tin tưởng đối với
công ty;

• Là cam kết của công ty đối với hoạt động bền vững;

• Là công cụ để đặt ra và giám sát các mục tiêu, đánh giá hoạt
động theo các mục tiêu và chiến lược đã đề ra;

• Củng cố giấy phép hoạt động của công ty.

26. GRI (2012) Thông tin bền vững quan trọng đối với các nhà đầu tư và phân tích, có tại www.global-
reporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Sustainability-informationimportant-to-
investors-and-analysts-New-research-reveals-that-investors-and-analysts.aspx

27. Business & Human Rights Resource Centre (2013) Tiêu chuẩn Kinh doanh và nhân quyền có
tại.business-humanrights.org/Gettingstarted/Textofbusinesshumanrightsstandard

05
Tại sao các công ty 
xây dựng báo cáo bền vững?

Các công ty xây dựng báo cáo bền vững để đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng đối với việc quản lý một phạm vi lớn hơn về
tài nguyên chứ không chỉ hạn chế ở vốn tài chính và vì lợi ích
đem lại bởi sự hiệu quả trong hoạt động của công ty, và để đáp
ứng các yêu cầu về tuân thủ báo cáo. 
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Việc thực hiện báo cáo bền vững mang lại những lợi ích cho tổ 
chức báo cáo và các cơ quan khác thông qua việc tập trung vào
chiến lược dài hạn, hoạt động quản lý và lập kế hoạch, tăng nhận
thức về những rủi ro và cơ hội, giám sát tốt hơn và tăng cường tính
minh bạch. 

Hoạt động báo cáo bền vững mang lại những lợi ích cho tổ chức
báo cáo và các cơ quan khác, các lợi ích này bao gồm:

• Nâng cao nhận thức về những rủi ro và cơ hội;

• Thông hiểu mối tương quan giữa các hoạt động tài chính 
và phi tài chính;

• Cải thiện chiến lược quản lý và hoạt động lập kế hoạch 
kinh doanh;

• Hỗ trợ việc quản lý và giải trình đối với các mục tiêu bền vững;

• Hợp lý hóa các quy trình, giảm chi phí và tăng tính hiệu quả;

• Giám sát và đánh giá hoạt động bền vững về mặt pháp 
lý, định mức, điều lệ, tiêu chuẩn hoạt động, các sáng kiến 
tự nguyện;

• Giảm các nguy cơ về môi trường, các vấn đề về xã hội 
và quản lý;

• So sánh hoạt động trong nội bộ và với các công ty, 
các ngành khác;

• Giảm thiểu hoặc đảo ngược các tác động tiêu cực về mặt môi
trường, xã hội và quản lý;

• Tăng uy tín doanh nghiệp và sự trung thành của khách hàng;

• Xây dựng quan hệ với các bên liên quan; 

• Cho phép các bên liên quan hiểu giá trị thực của công ty, bao
gồm cả các tài sản vô hình và hữu hình;

• Cho phép khách hàng có được thông tin để quyết định cách
thức phân bổ nguồn lực thông qua các quyết định đầu tư, mua
bán và chính sách;

• Trình bày việc công ty gây ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng bởi
những mong đợi về phát triển bền vững. 

Hiện đang có những nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ tích cực giữa
những lợi ích về mặt tài chính và hoạt động báo cáo bền vững28.

28. Gaspar (2013) Hoạt động bền vững và tài chính: nghịch lý quả trứng và con gà tại
www.greenbiz.com/blog/2013/03/06/sustainability-financial-performance-chicken-egg

06
Lợi ích của báo cáo bền vững 
là gì?



13Những câu hỏi thường gặp về báo cáo bền vững của doanh nghiệp

07
Các nguyên tắc hướng dẫn thực hiện 
báo cáo bền vững là gì?

Các nguyên tắc hướng dẫn có ảnh hưởng tới những đặc điểm của
hoạt động báo cáo bền vững nhằm khuyến khích các kết quả cụ thể
ví dụ như tính minh bạch, khả năng so sánh, tập trung vào tính
trọng yếu , tính chính xác và tính tin cậy29.

Các phương pháp báo cáo bền vững có thể được xây dựng với
nhiều nguyên tắc hướng dẫn khác nhau, trong đó có: 

• Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình – đây là những nguyên
tắc chính của hoạt động báo cáo;

• Cân bằng và khách quan – thông tin trong báo cáo không được
sai lệch, phản ánh cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực trong
hoạt động của công ty và không viết theo cách nhằm điều khiển
ý kiến của người đọc (đồng tình hay phản đối);

• Tính thống nhất và khả năng so sánh được – tính thống nhất là
việc sử dụng cùng những chính sách và quy trình theo từng giai
đoạn trong một đơn vị hoặc theo một giai đoạn trong các đơn vị
khác nhau của công ty. Tính thống nhất cho phép so sánh và đó
là chất lượng thông tin giúp người sử dụng phân biệt được
những khác biệt và tương đồng giữa hai nhóm thông tin, ví dụ
thông qua việc các tổ chức sử dụng những khái niệm và kỹ
thuật xác định số liệu giống nhau. Khả năng so sánh cho phép
đánh giá và theo dõi các mốc chuẩn của hoạt động;

• Tính chính xác và hoàn thiện – đảm bảo các thông tin được báo
cáo là chính xác và đầy đủ, cho phép người đọc đánh giá được
việc báo cáo hoạt động của công ty. Thông tin là đầy đủ khi các
quy trình và việc kiểm soát được áp dụng để giảm bớt nguy cơ
báo cáo có chứa những thông tin sai lệch. Thông tin là hoàn
thiện khi các chi tiết đầy đủ được đưa ra để giúp người đọc hiểu
bản chất và mức độ của mọi sơ suất, dự tính, giả định và những
nghi ngờ;

• Tính kịp thời – đảm bảo thông tin được cung cấp thường xuyên
và trong một chu trình báo cáo đã xác định, sao cho thông tin
được cung cấp tới những người ra quyết định trước  khi chúng
có thể mất khả năng ảnh hưởng tới các quyết định;

• Tính rõ ràng và dễ hiểu – có nghĩa là người đọc có thể hiểu
được, có thể tiếp cận được và sử dụng được thông tin. Thông tin
dễ hiểu và rõ ràng tránh sử dụng thuật ngữ kỹ thuật, ngôn ngữ
không quen thuộc và qúa nhiều chi tiết hoặc những chi tiết
không cần thiết và có thể trình bày kết quả bằng sơ đồ bảng
biểu cho dễ hiểu hơn;

• Tính tin cậy – cho phép các thông tin đã công bố được kiểm
chứng, điều này tạo ra chất lượng và tính phù hợp của thông tin.
Thông tin đáng tin cậy được hỗ trợ bởi các bằng chứng và việc
kiểm soát nội bộ, tạo ra một liên kết đi rõ ràng từ thông tin được
theo dõi đến đến thông tin được trình bày trong báo cáo bền
vững và cũng có thể được hỗ trợ bằng những đánh giá từ bên
ngoài, ví dụ như là bảo đảm về thông tin;

• Tính linh hoạt – nhằm chọn lựa các cách tiếp cận về mặt chính
sách phù hợp với những môi trường kinh tế cụ thể và cũng tạo
ra sự linh hoạt đối với cách mà các công ty đa quốc gia báo cáo
trong phạm vi những yêu cầu báo cáo toàn cầu. Một vài sự linh
hoạt cũng giúp những tổ chức mới, bao gồm các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, bắt đầu từ mức cơ bản và cải thiện chất lượng và kỹ
năng báo cáo theo thời gian;

• Xây dựng trên cơ sở các khung báo cáo hiện có – công nhận
rằng nhiều công ty đang báo cáo theo các hướng dẫn và chỉ số
phù hợp với họ;

• Tính trọng yếu – để tránh cho các báo cáo bị dài quá, hoặc bị lộn
xộn bởi những thông tin không phù hợp, người làm báo cáo
bền vững cần được khuyến khích tập trung vào những chủ đề
có tác động trực tiếp và gián tiếp tới khả năng mà công ty có thể
tạo ra, duy trì hoặc làm suy thoái những giá trị kinh tế, môi
trường và xã hội của công ty, những bên liên quan và cả xã hội. 

• Kết nối báo cáo và hành động – nhằm đánh giá khả năng và
mức độ mà hoạt động báo cáo có thể giúp cho chính phủ và
những cơ quan khác đạt được mục tiêu về bền vững của mình,
các mối tương quan cụ thể giữa hoạt động báo cáo và các ưu
tiên mà mục tiêu của quốc gia và quốc tế (như là các mục tiêu
phát triển bền vững) có thể được xây dựng;

• Phản ứng của các bên liên quan – nhằm ghi nhận rằng những
mối quan hệ của tổ chức và sự tham gia của các bên liên quan là
cần thiết để xây dựng và đánh giá một chiến lược bền vững  và
nhận biết và quản lý rủi ro;

• Làm cho hoạt động báo cáo trở nên khả thi và thực tế đối với
doanh nghiệp – bằng cách xem xét môi trường kinh tế và thông
lệ kinh doanh chung, lưu ý rằng báo cáo không nên đặt gánh
nặng hành chính lên các công ty.

29. Các nguyên tắc về tính cân bằng, so sánh, chính xác và cạnh tranh, theo thời gian, rõ ràng, dễ hiểu
và đáng tin cậy được thể hiện trong Các nguyên tắc báo cáo nhằm xác định chất lượng của GRI,
Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán quốc tế “Các đặc điểm về Chất lượng” và tài liệu tư vấn khung của
Hội đồng Báo cáo Tích hợp Quốc tế “Các nguyên tác Chỉ đạo”.



Phần 2:
Các hoạt động hiện nay
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08
Các Chính phủ đang làm gì để hỗ trợ 
và thúc đẩy báo cáo bền vững doanh nghiệp và tại sao?

Các chính phủ đang khuyến khích doanh nghiệp thực hiện báo cáo
bền vững thông qua những can thiệp khác nhau –  bao gồm ban
hành luật và các sáng kiến pháp lý khác, và/hoặc bằng cách cung
cấp cho khối tư nhân các hướng dẫn, quy trình và các công cụ khác.
Mục đích là để thúc đẩy các thông lệ kinh doanh tốt, năng lực cạnh
tranh, sự minh bạch và phát triển hướng tới các mục tiêu phát triển
bền vững quốc gia. 

Các chính phủ tiến hành can thiệp theo nhiều hình thức khác nhau
để khuyến khích hoạt động báo cáo bền vững, bao gồm:

• Giới thiệu việc ban hành pháp luật và/hoặc các sáng kiến liên
quan đến quy định về doanh nghiệp bền vững nói chung và về
các khía cạnh bền vững cụ thể như biến đổi khí hậu, định giá
vốn thiên nhiên và sản phẩm bền vững;

• Xây dựng hướng dẫn báo cáo bền vững;

• Cải tiến các quy định quản lý, ví dụ như quy định về vai trò của
các hội đồng quản trị và các phiên họp hội đồng quản trị, sự
tham gia của đại diện công nhân vào hội đồng quản trị, phân
chia lợi nhuận và các vấn đề tương tự;

• Cung cấp các công cụ để hỗ trợ các công ty giám sát, đánh giá và
báo cáo các vấn đề liên quan đến bền vững, ví dụ như nhãn hàng,
mức thuế, các quá trình tự đánh giá và các vấn đề tương tự. 

Các cơ quan chính phủ ở Úc, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Ấn Độ,
Đức, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Mỹ (cùng nhiều nước khác)
đã phát triển các sáng kiến về chính sách nhà nước và các quy định
nhằm thúc đẩy hoạt động báo cáo bền vững và/hoặc công khai về
môi trường, xã hội và quản trị. Hội đồng Châu Âu30 đã áp dụng các
nghị quyết và đã đề xuất sửa đổi lên Hội Đồng Liên minh châu Âu
để thúc đẩy tính minh bạch về những vấn đề xã hội và môi trường
của một số công ty. 

Điều lệ GoF47 nhấn mạnh rằng các chính phủ thành viên “có quan
điểm rằng việc xây dựng các mô hình thực tiễn tốt về chính sách và
quy định thị trường trong báo cáo bền vững là một bước quan
trọng để thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi cách thức báo cáo bền vững.
Chính sách và quy định sẽ làm sân chơi trở nên công bằng và tạo ra
những điều kiện khuyến khích để khối doanh nghiệp góp phần vào
công cuộc phát triển bền vững.” Các chính phủ ủng hộ và thúc đẩy
CSR vì những nguyên nhân sau:

• Để khuyến khích tiến triển về mặt năng lực cạnh tranh và phát
triển bền vững – Báo cáo bền vững cung cấp cho các công ty
phương pháp đánh giá và giám sát những rủi ro phi tài chính,
cải thiện chất lượng quản lý xã hội và nhận biết được các mối
quan tâm của những bên liên quan. Thông tin công bố trong
báo cáo bền vững cung cấp bằng chứng về các tác động môi
trường và xã hội của hoạt động công ty, giúp các chính phủ và
những bên liên quan khác hiểu và đánh giá được đóng góp của
khối tư nhân đối với các sáng kiến và mục tiêu bền vững và đưa
ra thông tin về hoạt động xây dựng các chính sách báo cáo bền
vững có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội và môi
trường31;

• Đẩy mạnh tiến độ và tính minh bạch đối với các mục tiêu phát
triển bền vững – Mặc dù đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy hoạt
động bền vững, tiến độ để đạt được những mục tiêu do các
sáng kiến này đưa ra vẫn còn thấp32. Do đó, hoạt động liên quan
đến quy định báo cáo bền vững có thể giúp đẩy mạnh tiến trình
đạt tới các mục tiêu phát triển bền vững. 

• Cải thiện chất lượng và số lượng báo cáo bền vững – Nghiên
cứu cho thấy các chính phủ có vài trò quan trọng trong việc
định hướng hoạt động công bố thông tin33, điều này có thể định
hướng việc áp dụng rộng rãi các phương pháp báo cáo bền
vững cũng như tính thống nhất và tiêu chuẩn của hoạt động
công bố thông tin;

• Hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định đúng đắn và các chính sách
phát triển bền vững hiệu quả - Việc có thêm các dữ liệu đáng tin
cậy cho phép chính phủ đưa ra được quyết định phù hợp về tài
nguyên môi trường và tăng tính hiệu quả của các chính sách và
chương trình để duy trì các nguồn lực mà các doanh nghiệp phụ
thuộc vào34;

• Khuyến khích phương pháp kinh doanh tốt – Công khai các
thông tin về phát triển bền vững ngày càng trở thành cơ sở
quan trọng cho hoạt động kinh doanh tốt, bởi vì các bên liên
quan càng ngày càng trông đợi các công ty trở nên có trách
nhiệm hơn và minh bạch hơn. Các chính phủ có thể thúc đẩy
thông lệ kinh doanh tốt này bằng cách xây dựng trên cơ sở
những phương pháp đó, và trên cơ sở những khía cạnh chung
của các tiêu chuẩn và các cách tiếp cận đã có. 

30. European Commission (2013) Báo cáo Phi tài chính có tại http://ec.europa.eu/internal_market/ac-
counting/non-financial_reporting/index_en.htm

31. Ví dụ UNIDO/UNEP Diễn đàn Sản xuất xanh đặc biệt khuyến khích các tổ chức báo cáo tiến độ
quá trình tiến triển kinh tế xanh

32. Ví dụ, UNEP Global Environment Outlook/GEO-5 kết luận rằng có 90 mục tiêu quan trọng nhất về
môi trường đã được quốc tế thống nhất, và mới có tiến độ đáng kể cho 4 mục tiêu

33. Utopies (2012) Báo cáo bền vững tại ngã tư  đường – Điều tra các xu hướng báo cáo có tại
www.utopies.com/spip.php?rubrique107

34. UNEP (2012) Global Environment Outlook (GEO-5), tóm tắt cho những người làm luật trang.7., có
tại http://www.unep.org/geo/geo5.asp
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Hàng ngàn công ty hiện nay có báo cáo bền vững, và trong khi  con
số này đang tăng lên, đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong số các
doanh nghiệp trên toàn cầu. 

Theo nghiên cứu quốc tế của KPMG35, 95% trong số 250 công ty lớn
nhất trên thế giới hiện nay đang có báo cáo bền vững, con số này là
83% vào năm 2008 và 64% vào năm 2005. Nghiên cứu này xem xét
việc thực hiện báo cáo bền vững của các công ty lớn nhất tại 34
nước và kết luận rằng “báo cáo bền vững doanh nghiệp đã trở
thành một qui tắc kinh doanh trên thực tế. ”Hơn 11,000 công ty, bao
gồm các công ty vừa và nhỏ đã gửi “Báo cáo Tiến độ” lên UNGC. Ít
nhất có 5,800 báo cáo đã công bố vào năm 2011 được đưa vào cơ sở
dữ liệu trực tuyến như là corporateregister.com và Cơ sở Dữ liệu
Công bố Bền vững của GRI36, con số tăng hàng năm là 17-20% từ
năm 2007 đến 2011. Mặc dù số lượng báo cáo đang tăng lên, số
lượng các công ty có báo cáo vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong số
các doanh nghiệp trên toàn cầu, với khoảng 82,000 công ty đa quốc
gia và nhiều công ty vừa và nhỏ37.

35. KPMG (2011) Điều tra báo cáo trách nhiệm doanh nghiêp www.kpmg.com/global/en/issue-
sandinsights/articlespublications/corporate-responsibility/pages/default.aspx

36. GRI (2013) Công khai dữ liêụ bền vững có tại http://database.globalreporting.org

37. EU Chương trình tuyển dụng và đoàn  kết xã hội / CREM and Adelphi (2010) The State of Play
trong Báo cáo bền vững tạo EU
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10
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
có báo cáo bền vững hay không? 

Xét căn cứ tác động tập thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
hoạt động báo cáo của các doanh nghiệp này cần phải được nhân
rộng đáng kể. Nhiều chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ
chức xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế hiện nay đang tập trung
cung cấp công cụ, nguồn lực và các hình thức động viên nhằm
khuyến khích nhiều hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện
báo cáo bền vững. 

Các lợi ích của báo cáo bền vững (xem CÂU SỐ 6) là đúng với hầu hết
các công ty. Tuy nhiên, phần lớn các sáng kiến báo cáo tự nguyện và
báo cáo theo quy định tập trung yêu cầu vào các công ty tư nhân lớn
và được niêm yết, điều này nhằm mục đích sao cho năng lực có thể
được xây dựng tại các công ty có tiếp cận tới phần lớn nguồn lực và
có tác động đáng kể đối với sự phát triển bền vững. 

Cơ chế thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện báo cáo
bền vững có thể khác với cơ chế đối với các công ty lớn hơn. Các
yêu cầu báo cáo đối với những công ty lớn càng ngày càng tăng đòi
hỏi các nhà cung cấp, thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ báo
cáo các loại thông tin cụ thể về bền vững. Điều này cho phép những
công ty mua hàng ra các quyết định mua hàng phù hợp với các
chính sách và mục tiêu về bền vững, và xác định được các thông lệ
của nhà cung cấp có hỗ trợ những mục tiêu này hay không. Một
nghiên cứu của  GRI38 phát hiện ra rằng các cơ hội đối với những
doanh nghiệp vừa và nhỏ có báo cáo bền vững bao gồm việc nâng
cao lợi thế canh tranh khi công ty tìm cách trở thành một phần của
chuỗi giá trị đã được lựa chọn39.

Thiếu nguồn lực và chuyên môn là hai thách thức chính đối với các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, để khuyến khích hoạt động báo
cáo bền vững, các doanh nghiệp cần những khung báo cáo đơn
giản hơn, các dịch vụ tư vấn thay thế hoặc miễn phí và các hoạt
động đào tạo và công cụ hỗ trợ báo cáo, những công cụ này phải
nhắm vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, một số
công ty đã đưa ra các công cụ được thiết kế đặc biệt cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ ví dụ như Bộ công cụ của Mạng lưới Quốc tế
Quản lý Môi trường (INEM)40 cho các công ty nhỏ. GRI có một
chương trình đào tạo hoàn chỉnh có chứng chỉ để dạy những
phương pháp, kỹ năng báo cáo bền vững cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ và cho những cán bộ mới làm báo cáo bền vững. Các công ty
đánh giá và chấm điểm các báo cáo bền vững cũng đang giới thiệu
một số mục đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như là giải
thưởng CERES-ACCA Bắc Mỹ cho Báo cáo Bền vững – Báo cáo của
Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tốt nhất41.

38. GRI (2011) Báo cáo Bền vững: Hành trình giá trị như thế nào, và Hành động toàn cầu thay đổi địa
phương – Hướng tới Chuỗi cung cấp bền vững , có tại  www.globalreporting.org/resourceli-
brary/Starting-Points-2-G3.1.pdf

39. Ví dụ: 62% tổ chức có hoạt động mua bán điều phối các hoạt động của mình thông qua chương
trình chuõi cung cấp của CDP nói rằng họ ghi nhận và khen thưởng các nhà cung cấp có hoạt
động quản lý carbon tốt và một số tổ chức nói rằng họ sẽ không chọn các nhà cung cấp không
thực hiện hoạt động bền vững. 

40. INEM (2013) Hệ thống Kiểm toán và Quản lý Môi trường, có tại www.inem.org/?Menue=151

41. CERES (2013) Các sáng kiến toàn cầu về đánh giá bền vững có tại www.ceres.org/about-us/the-
globalinitiative-for-sustainability-ratings
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Nhìn chung, có 12 bước trong quá trình thực hiện báo cáo bền vững
doanh nghiệp. 

Xác định các yêu cầu phù hợp – Khi áp dụng luật cho tất cả hoặc
cho một vài nội dung trong báo cáo bền vững, các công ty cần xác
định, hiểu và tuân thủ các quy định về pháp luật có liên quan.
Tương tự như vậy, các công ty cần xác định, hiểu và tuân thủ những
quy định của các đơn vị khác – những cơ quan yêu cầu báo cáo bền
vững như sàn chứng khoán hay các tổ chức phi chính phủ. 

Quản lý các bên liên quan phía bên ngoài – Với những ưu thế và
định hướng của báo cáo bền vững doanh nghiệp (được bàn luận
trong CÂU SỐ 6), một công ty có thể bắt đầu cân nhắc đối tượng
của báo cáo bền vững và các mục tiêu đọc báo cáo của đối tượng
này. Nhìn chung, một báo cáo bền vững sẽ truyền đạt tới những
bên liên quan chính (bao gồm chính phủ và các nhà chức trách địa
phương) hoạt động của công ty về mặt môi trường, xã hội và quản
lý. Nhiều công ty đã thiết lập quy trình thu hút sự tham gia của các
bên liên quan để giúp công ty hiểu rõ quan điểm của họ, và xác
định điều gì là thiết yếu nhất đối với các bên tham gia, đảm bảo các
thông tin về bền vững đáp ứng nhu cầu của họ cũng như mục tiêu
của công ty cho báo cáo.

Thu hút sự tham gia từ phía nội bộ công ty – Báo cáo bền vững của
doanh nghiệp là một công việc đa nội dung bao gồm một phạm vi
rộng nhiều vấn đề (xem CÂU SỐ 3). Do vậy, báo cáo đòi hỏi có thông
tin từ các bộ phận chức năng trong công ty, bao gồm bộ phận lãnh
đạo và quản lý rủi ro, sức khỏe và an toàn lao động, tài chính, quan
hệ đầu tư, quan hệ khách hàng và những bộ phận khác. Vì vậy, một
công ty có thể thiết lập ra một cơ cấu nội bộ để đưa ra những nhân
sự phù hợp trong công ty làm việc cùng với nhau cho báo cáo này.

Thống nhất chu kỳ báo cáo –  Giống như báo cáo tài chính, báo cáo
bền vững thường được làm theo từng năm. Tuy nhiên, trên quan điểm
các khả năng có được thông tin và các loại thông tin cần thiết cho một
báo cáo bền vững, chu kỳ theo năm cho một báo cáo bền vững có thể
khác với chu kỳ báo cáo tài chính. Để quản lý được quá trình báo cáo
bền vững, công ty cần quyết định chu kỳ báo cáo của mình.

Phù hợp về mặt chiến lược – Nhiều công ty nhận ra rằng những cân
nhắc về tính bền vững càng ngày càng trở nên quan trọng đối với
doanh nghiệp và những vấn đề này cần phải được lồng ghép vào
chiến lược chung của công ty và các quy trình ra quyết định cũng
như những đánh giá rủi ro của công ty. 

Thu thập số liệu – Khi công ty đã xác định được loại thông tin sẽ đưa
vào báo cáo để thực hiện được những nhiệm vụ của mình, thỏa
mãn được các mục tiêu báo cáo, chiến lược báo cáo và nhu cầu của

các bên liên quan, thì các hệ thống và quy trình cần được chuẩn bị
sẵn sàng để thu thập số liệu và thông tin cần thiết cho báo cáo.

Thiết lập ranh giới/phạm vi báo cáo –  Các quyết định cần thiết liên
quan đến ranh giới/phạm vi thông tin cần được thu thập, ví dụ: có
thu thập hay không và ở mức độ nào các số liệu từ những công ty
con và các nhà cung cấp, và thông tin về sản phẩm phải được lấy
cho khoảng thời gian bao lâu.

Tính trọng yếu: quyết định nội dung báo cáo – Xác định những yêu
cầu có liên quan, thu hút sự tham gia của các bên liên quan, xây
dựng chiến lược bền vững và mối tương quan với chiến lược kinh
doanh và số liệu được thu thập, các công ty cần xác định sẽ báo cáo
cái gì. Thường thì quyết định chính xác về việc báo cáo cái gì sẽ
được đưa ra bằng cách xác định xem điều gì là quan trọng và cần
thiết nhất. Tính trọng yếu có thể được đánh giá bằng nhiều cách
khác nhau. Nói chung, những vấn đề thiết yếu là những vấn đề
đáng kể nhất để đánh giá hoạt động bền vững của một công ty42.
Do đó thu hút sự tham gia của các bên liên quan – một quá trình
tìm kiếm quan điểm của những thành phần bị ảnh hưởng hay có
khả năng bị ảnh hưởng bởi hoạt động của công ty – là phần cốt lõi
trong việc xác định tính trọng yếu của một vấn đề. 

Chiến lược và quản lý hiệu năng – Các kế hoạch được lập ra để công
ty trở nên bền vững hơn thường là kế hoạch dài hạn. Một công ty có
thể giới thiệu các hệ thống giám sát hoạt động, đưa ra các mục tiêu,
chiến lược và các chỉ số căn bản về hiệu năng nhằm đạt được các
mục tiêu bền vững của công ty. Việc công bố các mục tiêu và kết
quả hoạt động theo các tiêu chí này thường là một hợp phần của
báo cáo bền vững, sao cho các bên liên quan có thể nhìn thấy hoàn
cảnh tạo ra kết quả.

Quyết định về các phương pháp đánh giá và báo cáo cùng các
chính sách kế toán –  Hiện có các phương pháp khác nhau hiện có
để đo lường và báo cáo thông tin. Trừ những trường hợp có quy
định từ trước về cách đo lường và báo cáo cụ thể, các công ty có thể
lựa chọn cách đánh giá và báo cáo thông tin. Để tối đa hóa tính
minh bạch, các công ty thường được yêu cầu lựa chọn công khai cơ
sở, chính sách hoặc phương pháp sử dụng để thu thập, đánh giá và
soạn thảo thông tin trong báo cáo bền vững của công ty. 

Truyền thông –  Các công ty ngày càng đổi mới trong việc xác định
các kênh hiệu quả nhất để truyền thông các thông tin bền vững, dù
là thông qua trang web, tài liệu in ấn, các mạng xã hội hay các công
cụ tìm kiếm trực tuyến.

Các kênh phản hồi – Nhiều công ty hiện nay đã mời các bên liên
quan phản hồi lại về báo cáo bền vững của công ty, hướng dẫn để
cải thiện báo cáo. 

42. Ví dụ, trong Hướng dẫn của LHQ về các nguyên tắc Kinh doanh và Nhân quyền, tính thiết yếu của
một vấn đề được xác định bằng tác động của vấn đề đó, mức độ mà nó gây ảnh hưởng tới tổ chức
và bất cứ một bên liên quan nào. 

11
Các bước thực hiện 
báo cáo bền vững là gì? 
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Chi phí liên quan đến việc công bố báo cáo bền vững có thể khác
nhau. Nhiều yếu tố góp phần vào chi phí này, bao gồm chi phí thu
thập số liệu, chi phí làm báo cáo và xuất bản, chi phí cho việc sử
dụng dịch vụ bảo đảm thông tin từ bên thứ ba và các chi phí liên
quan đến việc thực hiện những quy trình mới như đào tạo, thu thập
số liệu. 

Chi phí báo cáo có thể khác nhau phụ thuộc vào lựa chọn của công
ty về việc có đưa chi phí nhân viên hay chi phí tư vấn bên ngoài vào
hay không, cũng như chi phí xuất bản và chi phí sử dụng dịch vụ
bảo đảm thông tin từ bên thứ ba. Một số công ty lớn tuyển chuyên
gia về phát triển bền vững và các chuyên gia khác và/ hoặc thành
lập một nhóm làm việc về vấn đề phát triển bền vững hoặc nhóm
đa chức năng để quản lý báo cáo bền vững. 

Một số công ty lại giao nhiệm vụ thu thập thông tin và làm báo cáo
cho nhân viên và xây dựng báo cáo bền vững thông qua bộ phận
đối ngoại và truyền thông. Những chi phí chính bên ngoài là chi phí
IT/cơ sở dữ liệu và hệ thống thu thập số liệu, khi phải thiết lập một
hệ thống mới, mặc dù các chi phí này thường giảm sau khi hệ thống
vận hành đầy đủ. Có một số bằng chứng cho thấy dịch vụ bảo đảm
thông tin từ bên thứ ba có chi phí cao43. Các nghiên cứu thực hiện ở
Anh, Pháp44, Đan Mạch45 và cộng đồng châu Âu46 đã chỉ ra các chi
phí báo cáo.

43. “Note d’analyse” of IRSE, có tại www.institutrse.com/images/stories/etude_cot_VF.pdf

44. Ví dụ, Chính phủ Pháp tính rằng đối với một công ty có từ 500 đến 999 nhân viên thì chi phí có
thể từ €17,000 tới €33,300, đối với công ty 1,000 và 4,999 nhân viên thì chi phí là €33,300 đến
€61,600 và đối với công ty lớn hơn thì chi phí là từ €197,000 đến €357,000.

45. Ví dụ, một nghiên cưú về chi phí cho việc tuân thủ Quy định báo cáo tài chính của Đan Mạch dự
tính chi phí xuất bản từ €871 đến  €43,830 cho một doanh nghiệp, tùy thuộc vào loại báo cáo
dược chọn

46. Ví dụ, Cộng đồng Châu Âu dự tính chi phí trực tiếp cho các tổ chức lớn là dưới €5,000 một năm để
tuân thủ những sửa đổi được đề xuất trong các Chị thỉ của Hội đồng

12
Các chi phí và nỗ lực 
dành cho báo cáo bền vững là gì?

Chi phí báo cáo có thể khác nhau phụ thuộc vào lựa
chọn của công ty về việc có đưa chi phí nhân viên hay chi
phí tư vấn bên ngoài vào hay không, cũng như chi phí
xuất bản và chi phí cho việc sử dụng dịch vụ bảo đảm
thông tin từ bên thứ ba.
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Đã có những sáng kiến tự nguyện và khung báo cáo nào
để hỗ trợ các công ty trong việc báo cáo bền vững?

Một loạt các công ty tư nhân và các sáng kiến tự nguyện đang hỗ
trợ cho việc thực hiện báo cáo bền vững bằng cách đưa ra những
khung và quy trình báo cáo, các hệ thống, tiêu chuẩn và hướng dẫn
báo cáo, và các dịch vụ rà soát và bảo đảm thông tin. 

Một vài sáng kiến tập trung vào những lĩnh vực cụ thể như khí nhà
kính, biến đổi khí hậu hay tác động của các hoạt động kinh doanh
đối với rừng và nước. Một số sáng kiến khác tập trung vào những
khía cạnh cụ thể của báo cáo như các phương pháp đo đạc, đánh
giá các tác động phi tài chính hoặc báo cáo chuỗi cung ứng. Các tổ
chức và công ty được biết tới nhiều nhất là: 

• GRI được khởi xướng vào năm 1997 và ra mắt tại Trụ sở chính
LHQ vào năm 2002. GRI cung cấp các tài liệu mà về sau đã trở
thành khung chủ đạo toàn cầu về báo cáo bền vững, trong đó
có Hướng dẫn Báo cáo Bền vững. Đặc điểm chính của tài liệu
khung của GRI là:

+ Phạm vi toàn diện, bao gồm những vấn đề chính 
về bền vững;

+ Phát triển liên tục, phản ánh những kinh nghiệm của người
sử dụng;

+ Được phát triển dựa trên cơ sở thống nhất, có nhiều bên
tham gia, lấy ý kiến biểu quyết của nhiều thành phần và mô
hình quản trị công ty; 

+ Phù hợp rộng rãi trên toàn cầu, đối với cả khối tư nhân, khối
nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự;

+ GRI kết hợp với các tổ chức đưa ra các tài liệu khung, các hệ
thống và nguyên tắc để bổ sung tài liệu của mình. Các tổ
chức phối hợp đó là UNGC, OECD, PRI do LHQ hỗ trợ, IFC, IRC
và CDP.

• WRI là một tổ chức nghiên cứu chính sách toàn cầu làm việc với
các chính phủ, các doanh nghiệp và xã hội dân sự để xây dựng
các giải pháp mang tính chuyển đổi nhằm bảo vệ trái đất và cải
thiện cuộc sống con người. WRI làm việc thông qua 4 chương
trình tập trung về bảo vệ khí hậu, quản lý, thị trường và doanh
nghiệp, con người và hệ thống sinh thái. WRI đưa ra một loạt
quy trình tính toán khí nhà kính được các công ty sử dụng rộng
rãi và được CDP, GRI, ISO tham khảo tới như là một tiêu chuẩn
bắt buộc về giám sát, đo đạc và báo cáo khí nhà kính.

• CDP quản lý hệ thống báo cáo toàn cầu, thu thập từ các công ty
lớn nhất những thông tin về các nguy cơ biến đổi khí hậu, các
cơ hội, chiến lược và hoạt động và cách thức các công ty tiêu
thụ và gây ảnh hưởng đối với tài nguyên thiên nhiên, bao gồm
nước và rừng. CDP nhằm tới mục tiêu hỗ trợ phát triển một thế
giới mà ở đó vốn được phân bố hiệu quả nhằm tạo ra sự phồn
thịnh dài hạn, thay vì những lợi ích ngắn hạn có được từ việc
tiêu dùng tài nguyên môi trường. Bằng cách thúc đẩy các lực
lượng thị trường gồm có các bên liên quan, khách hàng và
chính phủ, CDP đã khuyến khích hàng ngàn công ty và thành
phố ở những nền kinh tế lớn nhất thế giới tính toán đánh giá và
công bố lượng khí nhà kính của công ty, các nguy cơ biến đổi
khí hậu và các chiến lược về nước. Trong năm 2012, 4,200 tổ
chức đã báo cáo tới CDP.

• Ban Tiêu chuẩn Công bố Khí hậu (CDSB) là một tổ chức phi
chính phủ quốc tế có cam kết đối với việc tích hợp các thông tin
về môi trường vào cáo báo chung của công ty. Tài liệu khung
của CDSB đưa ra hướng dẫn sử dụng cho các tổ chức khi công
bố trong báo cáo tài chính của công ty về các nguy cơ và cơ hội
mà những thách thức về môi trường đặt ra đối với doanh
nghiệp. Tài liệu khung của CDSB là các tiêu chuẩn để những đơn
vị ra quy định có thể áp dụng, ngay khi muốn giới thiệu hoặc
xây dựng các thông lệ công bố thông tin về môi trường. 

• UNGC là một sáng kiến hoạt động với tầm nhìn về một nền kinh
tế toàn cầu bền vững và bao gồm mọi thành phần, một nền
kinh tế mang lại những lợi ích lâu bền cho con người, cộng
đồng và thị trường. UNGC tổng hợp các chính sách về tính minh
bạch và tinh thần trách nhiệm trong một tài liệu có tên là Báo
cáo Tiến độ (Communication of Progress - COP) và việc công bố
COP hàng năm là bằng chứng thiết thực nhất về cam kết của các
bên tham gia đối với UNGC và 10 nguyên tắc của sáng kiến này. 
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Báo cáo tích hợp, theo như IIRC đề xuất là một loại báo cáo của
doanh nghiệp có mục đích trình bày rõ ràng và chính xác về việc
một công ty tạo ra giá trị trong thời điểm hiện nay và trong tương
lai như thế nào, về mặt chiến lược, mô hình kinh doanh, quản lý,
hoạt động và tiềm năng. 

IIRC hiện đang trong quá trình47 xây dựng một tài liệu khung cho
báo cáo tích hợp, trong đó đề ra các nguyên tắc để chuẩn bị một
báo cáo tích hợp. Ban thư ký của IIRC do Ban Kế toán Dự án Bền
vững của Hoàng tử xứ Wales, GRI và Liên đoàn Kế toán Quốc tế
đồng sáng lập nên,  tất cả đều hướng tới việc thúc đẩy phát triển
bền vững và hoạt động báo cáo bền vững cũng như báo cáo tích
hợp. Báo cáo tích hợp và báo cáo bền vững mặc dù khác nhau,
nhưng lại bổ sung cho nhau. Trong khi báo cáo bền vững được xây
dựng nhằm cung cấp thông tin cho một phạm vi rộng những người
ra quyết định về mức độ mà công ty đã tác động hoặc sẽ tác động
lên các loại tài nguyên và các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa
con người và hành tinh, báo cáo tích hợp được thiết kế nhằm trình
bày thông tin cho những đơn vị cung cấp vốn tài chính về khả năng
tiếp tục tạo ra giá trị của công ty. 

Báo cáo tích hợp được thiết kế nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và
thu hút sự tham gia và hoạt động biểu quyết của những đơn vị
cung cấp vốn tài chính bằng cách khuyến khích phân bổ nguồn lực
tài chính nhằm tôn vinh và hỗ trợ việc tạo ra giá trị trong các giới
hạn của hành tinh và những mong đợi của xã hội. Báo cáo tích hợp
do đó khuyến khích các công ty báo cáo về cách thức mà công ty
gây ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) đối với tất cả các dạng tài
nguyên (được biết tới như vốn) bao gồm vốn tài chính, xã hội và
thiên nhiên. Bằng phương thức đánh giá cách mà doanh nghiệp sử
dụng, thay đổi, bổ sung hay làm suy thoái những hình thức vốn
khác nhau, cả tổ chức và các bên liên quan đều có thể xác định mức
độ công ty đóng góp cho chương trình nghị sự về bền vững.

47. IIRC (2013) Bản thảo Khung Báo cáo tổng hợp quốc tế có tại http://www.theiirc.org/consultation-
draft2013

14
Làm thế nào để báo cáo tích hợp 
được xây dựng một cách phù hợp?

Báo cáo tích hợp được thiết kế nhằm hỗ trợ việc ra
quyết định và thu hút sự tham gia và hoạt động biểu
quyết của những đơn vị cung cấp vốn tài chính bằng
cách khuyến khích phân bổ nguồn lực tài chính nhằm
tôn vinh và hỗ trợ việc tạo ra giá trị trong các giới hạn
của hành tinh và những mong đợi của xã hội. 
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Báo cáo bền vững của các công ty có được đảm bảo 
và thẩm định hay không, nếu có thì bằng cách nào?

Cùng với việc mối quan tâm đến hoạt động báo cáo bền vững ngày
càng tăng lên trong giới đầu tư và các bên liên quan, một vài công
ty đang lựa chọn công bố thông tin trong báo cáo bền vững được
đảm bảo bởi một bên thứ ba.

Việc thuê ngoài dịch vụ bảo đảm thông tin có thể tăng cường một
cách đáng kể sự tín nhiệm của hoạt động công bố thông tin về phát
triển bền vững. Các nhà đầu tư, các tổ chức xếp hạng và những nhà
phân tích khác ngày càng quan tâm đến việc bảo đảm thông tin khi
thực hiện đầu tư và đánh giá quyết định trên cơ sở xem xét hoạt
động bền vững. Ví dụ, những vấn đề như nguy cơ carbon và năng
lực trao đổi khí thải có thể có ảnh hưởng trực tiếp về mặt tài chính.
Nhìn chung, hoạt động đảm bảo và thẩm định bao gồm một quá
trình có hệ thống, độc lập và được tài liệu hóa để đánh giá các
thông tin về phát triển bền vững được báo cáo theo các tiêu chuẩn
và mốc đo đã định, và trong một số trường hợp, theo tiêu chuẩn
bảo đảm hoặc thẩm định. Các thuật ngữ khác nhau có thể được sử
dụng nhằm miêu tả hoạt động bảo đảm hoặc thẩm định báo cáo
bền vững, các thuật ngữ này gồm có ‘ý kiến của chuyên gia’, ‘đánh
giá khách quan’ và ‘các quy trình đã thống nhất’. Tất cả các hoạt
động đảm bảo và thẩm định được thiết kế để cung cấp cho ban
lãnh đạo công ty và những bên đọc báo cáo bền vững các thông tin
về chất lượng và uy tín của bản báo cáo. Bản Hướng dẫn G4 của GRI
(trang 51) sử dụng thuật ngữ ‘đảm bảo từ bên ngoài’ để nói đến “các
hoạt động được thiết kế nhằm đưa đến những kết luận được công
bố về chất lượng của thông tin (về số lượng hoặc chất lượng) trong
báo cáo”.

Việc đảm bảo và thẩm định thường đi đến đích cuối là một tuyên bố
độc lập hoặc một ý kiến của chuyên gia đảm bảo/ thẩm định nhằm
tăng độ tin cậy về tính hợp lệ và uy tín của những thông tin trong
báo cáo bền vững. 

Quá trình đảm bảo và thẩm định thường được thực hiện bởi một
bên thứ ba độc lập và sau đây được gọi là là đảm bảo và thẩm định
“bên ngoài’. Một vài công ty sử dụng cán bộ của mình để kiểm tra
chất lượng thông tin trong báo cáo bền vững của mình như là một
phần của quá trình đảm bảo / thẩm định nội bộ, nhưng ở đây chúng
ta chỉ đề cập đến việc đảm bảo từ bên ngoài. 

Một loạt nhà cung cấp khác nhau bao gồm kế toán và tư vấn
chuyên môn có thể cung cấp dịch vụ đảm bảo hoặc thẩm định từ

bên ngoài đối với báo cáo bền vững.  Các bên cung cấp dịch vụ tuan
theo những bộ quy tắc đạo đức và tiêu chuẩn khác nhau, tùy thuộc
vào hiệp hội nghề nghiệp của họ. Ví dụ, các kế toán hoạt động
chuyên môn được quản lý bởi Quy tắc đạo đức Kế toán của Liên
đoàn Kế toán chuyên nghiệp Quốc tế, có nghĩa là họ phải tuân thủ
một số tiêu chuẩn và quy trình nhất định nhằm đảm bảo tính độc
lập của mình. Những chuyên gia cung cấp dịch vụ bảo đảm hoặc
thẩm định không thuộc lĩnh vực kế toán có thể áp dụng các tiêu
chuẩn độc lập khác, ví dụ như các tiêu chuẩn ISO, nhằm định hướng
các hoạt động của họ. 

Cách chính xác để thực hiện công tác đảm bảo và thẩm định phụ
thuộc vào điều khoản hợp đồng giữa chuyên gia thẩm định và công
ty thuê họ, cũng như là các tiêu chuẩn để áp dụng khi thực hiện các
hoạt động đảm bảo (xem dưới đây). Tuy nhiên, nhìn chung thì các
hoạt động đảm bảo và thẩm định giữ lại các hệ thống và mô hình
được sử dụng để chuẩn bị thông tin cho báo cáo bền vững, đồng
thời kiểm tra chính các thông tin.

Các công ty không được yêu cầu đặc biệt về đảm bảo và thẩm định
báo cáo bền vững, mặc dù có một số ngoại lệ (xem dưới đây). Trong
nhiều trường hợp, các thông tin bền vững có thể được đưa ra trong
báo cáo hàng năm bởi vì nó chỉ ra cho công ty những nguy cơ có
khả năng ảnh hưởng tới điều kiện hoặc hoạt động của công ty.
Trong những trường hợp này, mặc dù không có một yêu cầu đặc
biệt nào về việc đảm bảo và thẩm định thông tin, các thông tin
thường được đảm bảo và thẩm định bởi kiểm toán tài chính của
công ty nhằm kiểm tra để chắc chắn rằng không có tuyên bố sai
lệch nào giữa thông tin liên quan đến hoạt động bền vững và báo
cáo tài chính của công ty.

Thậm chí khi không có yêu cầu nào đối với các tổ chức, một số đơn
vị vẫn thực hiện đảm bảo và thẩm định báo cáo bền vững của họ
bởi vì việc này giúp tạo ra độ tin cậy và xây dựng mối quan hệ tin
tưởng. Các báo cáo ngành và các điều tra do Ernst & Young LLP /
Trường ĐH Boston48 và KPMG49 thực hiện nhấn mạnh những xu
hướng và mức độ thẩm định. Theo tiêu chuẩn đảm bảo AA 1000 :
“uy tín có thể được tăng lên một cách đáng kể thông qua hoạt động
đảm bảo độc lập, sử dụng các tiêu chuẩn nghề nghiệp đã được
chấp nhận. Các tổ chức báo cáo và các bên liên quan ngày càng
chấp nhận nhiều hơn một thực tế rằng hoạt động đảm bảo độc lập
từ bên ngoài là phương thức then chốt để tăng uy tín và tính hiệu

48. Trung tâm Công dân Doanh nghiệp của Trường ĐH Boston và Ernst & Young LLP (2013) Giá trị của
Báo cáo Bền vững 

49. KPMG (2011) Điều tra quốc tế về báo cáo trách nhiệm doanh nghiệp 
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quả của hoạt động báo cáo, và cuối cùng là hoạt động thực hiện
của công ty.” Cách tiếp cận được sử dụng để thực hiện đảm bảo và
thẩm định phụ thuộc vào loại hình đảm bảo/thẩm định được yêu
cầu, nhu cầu của người sử dụng và các mục tiêu của hoạt động đảm
bảo/thẩm định. Loại hình đảm bảo/thẩm định có thể được xác định
là ‘có hạn chế’, ‘hợp lý’, ‘vừa phải’ hoặc ‘theo quy trình’. Theo như
thuật ngữ thì đảm bảo có hạn chế có mức độ đảm bảo ít hơn đảm
bảo hợp lý.

Từ tháng 11/2003, không có một tiêu chuẩn thống nhất nào trên
toàn cầu đối với hoạt động đảm bảo các thông tin bền vững50. Tuy
nhiên, các tiêu chuẩn sau là những tiêu chuẩn được sử dụng phổ
biến nhất:

• Tiêu chuẩn Quốc tế về Tham gia Đảm bảo (ISAE) 300051;

• Bộ Tiêu chuẩn ISO 1400052 và 2600053;

• Các Tiêu chuẩn Đảm bảo trách nhiệm AA100054.

Hướng dẫn G4 của GRI khuyến khích sử dụng đảm bảo từ bên ngoài
nhưng không yêu cầu phải tuân thủ Hướng dẫn. Tuy nhiên trong
năm 2012, hơn 46% số báo cáo được liệt kê trong Cơ sở Dữ liệu Báo
cáo Bền vững được công bố của GRI chỉ ra một số hình thức đảm
bảo từ bên ngoài. Nhìn chung thì đây không phải là yêu cầu bắt
buộc, mặc dù quy định của Pháp55 yêu cầu các doanh nghiệp kiểm
tra và công bố theo luật định báo cáo hàng năm về tác động xã hội
và môi trường của các hoạt động kinh doanh và có bên thứ ba tiến
hành đảm bảo và thẩm định độc lập các thông tin này. 

GRI56 chỉ ra 7 tiêu chuẩn của hoạt động đảm bảo bên ngoài đối với
các báo cáo. Chuyên gia thực hiện đảm bảo từ bên ngoài cần phải:

• Độc lập với tổ chức thực hiện báo cáo và do đó có khả năng đạt
được và công bố mục tiêu và ý kiến hoặc kết luận về báo cáo;

• Chứng tỏ sự thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn và trong
hoạt động đảm bảo;

• Áp dụng các quy trình giám sát chất lượng  khi tham gia quá
trình đảm bảo thông tin;

• Tham gia thực hiện công việc một cách có hệ thống, được tài
liệu hóa, trên cơ sở có bằng chứng và tuân theo các quy trình
chuẩn;

• Đánh giá xem báo cáo có trình bày các hoạt động một cách cân
bằng và hợp lý hay không, có xem xét đến tính trung thực của
các dữ liệu trong báo cáo cũng như sự lựa chọn tổng thể về nội
dung hay không;

• Đánh giá mức độ áp dụng các hướng dẫn của GRI trong khi làm
báo cáo và đưa ra kết luận;

• Đưa ra báo cáo bằng văn bản được công bố rộng rãi bao gồm ý
kiến hoặc các kết luận, một bản miêu tả các trách nhiệm của
đơn vị báo cáo và đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo và một bản
tóm tắt công việc được thực hiện nhằm giải thích bản chất của
hoạt động đảm bảo do báo cáo đảm bảo truyền tải.

50. Ví dụ một điều tra do tổ chức Đăng ký Doanh nghiêp [Quan điểm Đảm bảo, Đảm bảo báo cáo
Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp] báo cáo rằng 20% báo cáo có trong điều tra hoàn toàn
tuân thủ Tiêu chuẩn Kế toán AA1000, 11% báo cáo có tham khảo đến các tiêu chuẩn này, nhưn
gkhông tuân thủ hoàn toàn. Bên cạnh đó, 37% báo cáo tham khảo (IASE 3000), cho dù mức độ
tuân thủ có khác nhau lớn. 44% báo cáo tham khảo Hướng dẫn của GRI. Điều tra đăng ký doanh
nghiệp ghi nhận rằng cả AA1000 và ISAE 3000 đều có mục đích hướng dẫn những đơn vị cung
cấp dịch vụ đảm bảo, trong khi GRI có mục đích hướng dẫn các đơn vị báo cáo. 

51. Tiêu chuẩn Quốc tế về Tham gia đảm bảo (2012) ISAE 3000, Tham gia đảm bảo hơn là kiểm toán
hoặc thẩm định các thông tin tài chính có tại
www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/B005%202012%20IAASB%20Handbook%20ISA
E%203000.pdf

52. ISO (2013) 14000 – Quản lý môi trường, có tại www.iso.org/iso/home/standards/management-
standards/iso14000.htm

53. ISO (2013) 26000 - Trách nhiệm xã hội, có tại
www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

54. Tính trách nhiệm(20008) tiêu chuẩn đảm bảo AA1000, có tại
www.accountability.org/standards/aa1000as/index.html

55. Grenelle II Law (2010) LOI no 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’en-
vironnement, có tại
ww.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100713&numTexte=1&pa
geDebut=12905&pageFin=12989 

56. GRI (2013) G4 Hướng dẫn thực hiện, trang 51, có tại
www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx



Phần 3:
Những cơ hội phát triển 
và tăng sự hiểu biết về báo cáo
bền vững doanh nghiệp



Tiếp theo việc giới thiệu các quy định và các cách tiếp cận tự
nguyện đối với báo cáo bền vững trong nhiều khuôn khổ pháp lý,
chúng ta thấy có các cơ hội để đạt được tính nhất quán, hiệu quả
truyền thông, đo lường và các kết quả tốt hơn. 

• Khuyến khích tính thống nhất quốc tế cao hơn đối với phương
pháp báo cáo bền vững bằng cách cân nhắc xem làm thế nào
để những phương pháp báo cáo của từng quốc gia có thể được
xem xét nhằm tổng hợp và sắp xếp hợp lý các thông lệ tốt và
loại bỏ sự sự trùng lặp. Các phương pháp báo cáo bền vững
chưa hoàn thiện có thể tạo ra sự khác nhau về chất lượng, số
lượng và tính phù hợp của việc công bố thông tin và làm giảm
sự hiệu quả trong việc sử dụng thông tin bởi thị trường và các
bên liên quan do chúng khó hiểu và khó so sánh. 

• CSRC57 đã kêu gọi các nước thành viên LHQ cam kết xây dựng
một công ước về báo cáo bền vững doanh nghiệp. Lời kêu gọi
hành động này đã được SSEI58 thúc đẩy và chỉ ra rằng các sàn
chứng khoán có thể trở thành một kênh tiếp cận toàn cầu đối
với hoạt động báo cáo bền vững59. 

Một số hoạt động hài hòa hóa đang được thực hiện có thể cho
thấy việc xây dựng một tài liệu khung toàn cầu bao gồm:

+ Các sáng kiến cụ thể theo ngành – Các ngành dầu khí, xi
măng, công nghiệp mỏ và kim loại đã nhóm họp thông qua
các ủy ban để thống nhất các phương pháp chung trên toàn
cầu cho báo cáo bền vững và biến đổi khí hậu. 

+ Các sáng kiến trong vùng – Trong một số khuôn khổ pháp lý,
các yêu cầu về báo cáo bền vững đã có sẵn ở cấp quốc gia
và vùng. Ví dụ, việc tham vấn của EU về báo cáo phi tài chính
kết luận rằng EU cần đưa ra những tài liệu khung báo cáo có
sẵn hơn là tạo ra những tiêu chuẩn và nguyên tắc mới. Điều
này đã được xác nhận trong đề xuất của EU30 về sửa đổi điều
460 và điều 761 Chỉ thị của Hội  đồng EU nói rằng các công ty
có thể sử dụng khung báo cáo quốc gia và quốc tế để công
khai các thông tin được yêu cầu theo những sửa đổi được
đề xuất. 

Việc yêu cầu đàm phán về các quy định khác nhau trong các khuôn
khổ pháp lý khác nhau có thể làm tăng chi phí đối với các công ty
đa quốc gia. Một phương pháp quốc tế thống nhất hơn đối với hoạt
động báo cáo bền vững có thể có được từ việc xác định thông lệ
họat động thị trường tốt nhất hiện có, đồng thời cho phép linh hoạt
thể hiện những khác biệt trong các mục tiêu về chính sách, văn hóa,
kinh nghiệm và hoạt động kinh doanh. Các mô hình dẫn đến kết
quả thành công trong việc tăng độ hài hòa toàn cầu với những mục
tiêu khác, ví dụ như việc tổng hợp các tiêu chuẩn kế toán thông qua
Tiêu chuẩn Báo cáo Kế toán Quốc tế (IFRS) và mô hình của OECD về
quy ước thuế có thể đưa ra những ý tưởng hay để đóng góp cho
quá trình khuyến khích nâng cao tính thống nhất quốc tế đối với
báo cáo bền vững.

• Khuyến khích sử dụng một ngôn ngữ chung, các đơn vị đánh
giá chung và cách trao đổi chung – Tiếng nói chung và đơn vị
đánh giá chung là điều kiện tiên quyết để trao đổi thông tin cần
thiết cho việc hỗ trợ các cơ cấu thúc đẩy các hoạt động bền
vững, ví dụ như chương trình trao đổi carbon, và để phục vụ cho
việc so sánh, đánh giá. Các nguyên tắc báo cáo tài chính quốc
gia đang càng ngày càng kết hợp chặt chẽ xung quanh IFRS và
có khả năng là các nguyên tắc báo cáo bền vững cũng đi theo
con đường tương tự như vậy. Các chỉ số đánh giá mới ở tầng vĩ
mô như Các chỉ số Phát triển Bền vững quốc gia và các số liêụ
đo đạc đánh giá ngoài chỉ số GDP truyền thống cũng có thể
thúc đẩy hoạt động đánh giá toàn diện hơn về mặt đời sống, sức
khỏe môi trường, và sự tiến bộ theo hướng kinh tế xanh.

• Liên kết hoạt động báo cáo với những thành tựu về phát triển
bền vững – các công ty có thể xác định lợi ích mà hoạt động báo
cáo mang lại, tuy nhiên sẽ khó khăn hơn để xác định được
những đóng góp mà báo cáo bền vững tạo ra đối với các mục
tiêu báo cáo bền vững rộng hơn. Bằng cách liên kết hoạt động
báo cáo của công ty với các mục tiêu phát triển bền vững, sẽ có
những cơ hội xây dựng các công cụ giúp giám sát tính hiệu quả
trên toàn cầu của các chính sách về phát triển bền vững. 

57. Arriva (2013) The EU in 2013: Báo cáo bền vững doanh nghiệp, có tại www.aviva.com/corporate-
responsibility/programme-updates/15615

58. SSEI (2012) Báo cáo tiến độ có tại www.sseinitiative.org/publications

59. Tương tự như vậy , UNCTAD tranh luận rằng các tiêu chuẩn toàn cầu thu hút và động viên viêc áp
dụng các phương pháp và điệu kiện hiện có, đã được thử nghiệm và được thị trường công nhận –
UNCTAT (2010) Báo cáo Đầu tư Thế giới 2010, có tại
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx 

60. Chỉ thị Thứ 4: các tài khoản hàng năm của các công ty trách nhiệm hữu hạn, có tại :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0051:EN:HTML

61. Chị thị thứ 7: tài khoản tổng hợp của công ty có độ tin cậy hạn chế, có tại http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:156:0033:0042:EN:PDF
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Các chính phủ có thể hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động báo cáo bền
vững thông qua một loạt can thiệp, quy định, hướng dẫn, hoạt
động tạo sự đồng thuận, xây dựng năng lực, chia sẻ những thông lệ
tốt nhất và hỗ trợ các công ty đang thực hiện báo cáo bền vững. 

Các chính phủ có thể hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động báo cáo bền
vững thông qua một loạt những can thiệp, bao gồm:

• Xây dựng năng lực bằng cách phát triển các khả năng, khuyến
khích báo cáo tự nguyện và hỗ trợ những quan hệ và giá trị cho
phép các công ty thực hiện và phát triển các hoạt động báo cáo
bền vững;

• Sử dụng các công cụ pháp lý như các quy định; ví dụ giới thiệu
luật CSR nói chung và luật về những lĩnh vực cụ thể đòi hỏi báo
cáo bền vững như biến đổi khí hậu, đánh giá vốn tự nhiên, và
trách nhiệm sản phẩm. Đồng thời sử dụng các công cụ pháp lý
để giới thiệu những quy định mua bán chung, các điều khoản
giao dịch chứng khoán và các nguyên tắc tài chính;

• Khởi động các quá trình chính trị và tư vấn và khuyến khích đối
thoại xã hội và dân sự nhằm đạt sự đồng thuận, xác định những
cách tiếp cận hiệu quả đối với các quy định, và những thứ vượt
ra ngoài quy định nhằm đưa xã hội tới một mô hình phát triển
bền vững;

• Thúc đẩy việc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm giữa các chính phủ
về các thông lệ tốt trong chính sách và các công cụ điều chỉnh
thị trường đang được sử dụng nhằm thúc đẩy báo cáo bền
vững;

• Cung cấp các công cụ để hỗ trợ các công ty giám sát, đánh giá
và báo cáo những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững;

• Hỗ trợ các công ty và tổ chức đang thực hiện báo cáo bền vững
nhằm khuyến khích báo cáo bền vững và phát triển các khung
báo cáo đã có.

Khi các công cụ pháp lý được sử dụng, loại hình luật được đưa ra có
thể khác nhau tùy theo trách nhiệm, mục tiêu và các nhà chức trách
chịu trách nhiệm ban hành luật. Trong một vài khuôn khổ pháp lý,
‘luật mềm’ có thể được giới thiệu, luật này xác định trách nhiệm,
nhưng không giới thiệu cách thực hiện trách nhiệm này. Tuy nhiên,
những yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý có thể cho phép độ linh
hoạt cao, như trong trường hợp quy định dựa trên nguyên tắc ‘tuân
thủ hoặc giải thích vì sao không’.

Các phương pháp tuân thủ/áp dụng/báo cáo hoặc giải thích mang
tính linh hoạt đối với cả chính phủ lẫn những đơn vị mà các điều
khoản này áp dụng. Trong trường hợp báo cáo bền vững, một báo
cáo hoặc một phương pháp giải thích cho phép các công ty xác
định phương thức báo cáo, đưa ra phạm vi để các công ty lựa chọn
khung báo cáo, các chỉ số bền vững và các tiêu chuẩn phù hợp cho
mình. Việc này đẩy mạnh hoạt động xây dựng năng lực trong các
đơn vị thực hiện báo cáo mới, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa
và nhỏ, bắt đầu từ cấp độ cơ bản và dần cải thiện chất lượng cũng
như tính chuyên nghiệp theo thời gian. Hơn nữa, phương pháp
báo cáo hoặc giải thích là tương đối đơn giản để ban hành và thực
hiện. Hoạt động này không đòi hỏi các quy định phức tạp hoặc
quá áp đặt. 
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Các công ty, sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức xã hội dân sự,
các nhà đầu tư và các tổ chức phi chính phủ có thể độc lập hoặc
cùng nhau tham gia các hoạt động hỗ trợ và bổ sung cho những lựa
chọn và hành động về mặt chính sách. Cùng với nhau, các bên có
thể giúp xây dựng năng lực cho hoạt động báo cáo bền vững và đẩy
mạnh văn hóa minh bạch.

Câu hỏi này đề cập đến những hành động của các công ty, sàn giao
dịch chứng khoán và các tổ chức dân sự. Vai trò của các nhà đầu tư
được nói đến ở một phần khác trong CÂU SỐ 19.

Các công ty có thể:

• Hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của hoạt động báo cáo bền vững
bằng cách làm việc với chuỗi cung ứng của công ty nhằm
khuyến khích họ áp dụng và báo cáo các quy trình và thông lệ
hoạt động bền vững và sau đó phổ biến đến toàn chuỗi cung
cấp;

• Tham gia tích cực cùng các bên liên quan, để thông báo những
vấn đề quan trọng nhất và phù hợp nhất đối với họ;

• Xây dựng năng lực thông qua việc cộng tác với các tổ chức khác
và tham gia vào những diễn đàn khác nhau – nơi xây dựng đồng
thuận về hoạt động báo cáo bền vững, chia sẻ những phương
pháp tốt nhất và thúc đẩy văn hóa minh bạch;

• Phối hợp với các đơn vị khác để đánh giá nhu cầu của các tổ
chức khác nhau, đưa ra thứ tự ưu tiên, thiết kế các chương trình
đào tạo, trao đổi kiến thức, xây dựng các công cụ và phương
pháp báo cáo bền vững phổ quát và chuyên ngành, đồng thời
xác định các phương pháp tối ưu để thực hiện minh bạch và
trách nhiệm giải trình.

Các sàn chứng khoán có thể:

• Khuyến khích tính minh bạch và cải thiện hoạt động báo cáo
bền vững thông qua việc giới thiệu các yêu cầu và hướng dẫn
đối với các công ty niêm yết;

• Định hướng và thúc đẩy báo cáo bền vững tự nguyện thông qua
việc xây dựng các chỉ số và đẩy mạnh đào tạo về báo cáo bền
vững cho các công ty giữ lại niêm yết62;

• Tự giới thiệu các yêu cầu, hướng dẫn và chỉ số liên quan đến báo
cáo bền vững hoặc phối hợp với các tổ chức khác như thông
qua Tổ chức Giao dịch Chứng khoán Bền vững63. Ví dụ về các yêu
cầu, hướng dẫn và chỉ số đã được các sàn chứng khoán giới
thiệu đang được xây dựng.

Cần phải lưu ý rằng một vài sàn giao dịch chứng khoán có hạn chế
về khả năng hành động vì trong nhiều khuôn khổ pháp lý, quyền
hạn của các sàn chứng khoán có thể bị chia sẻ hoặc hoàn toàn là
của các nhà lập pháp và hành pháp.

Trong số các đơn vị công khai hoạt động doanh nghiệp được xác
định thông qua nghiên cứu của Diễn đàn Các bên liên quan vì Một
tương lai Bền vững64, 25% được khởi xướng và dẫn dắt bởi các tổ
chức dân sự. Nghiên cứu cũng cho thấy, hướng tập trung chính vào
tính công khai của doanh nghiệp của các tổ chức dân sự có 
liên quan tới tác động môi trường, nhân quyền và trách nhiệm của
chuỗi cung ứng. Sự tham gia của các tổ chức dân sự dẫn đến việc
thành lập các tổ chức như Dự án Nhân quyền65, Công bố Chi phí66 và
Đối thoại về Công ước Trách nhiệm Xã hội và Trách nhiệm Giải trình
của Doanh nghiệp67.

Các tổ chức xã hội có thể:

• Đóng góp cho hoạt động xây dựng báo cáo bền vững thông
qua vận động chính sách, tham gia đối thoại các bên và yêu cầu
các công ty cung cấp thông tin về môi trường, xã hội và quản trị;

• Làm việc với các tổ chức phi chính phủ như tổ chức Minh bạch
Quốc tế và Liên hiệp Châu Âu về Công bằng Doanh nghiệp
(ECCJ);

• Đọc các báo cáo doanh nghiệp và phản hồi tới các công ty và
các bên liên quan khác về chất lượng và nội dung báo cáo;

• Thu hút sự chú ý đối với những trường hợp công ty không đạt
được mục tiêu bền vững hoặc trong trường hợp các mục tiêu
không đầy đủ.

62. Ví dụ, với hiệu lực từ 2012, BM&FBOVESPA (Brazil) khuyến cáo rằng các tổ chức đã niêm yết cần
báo cáo về việc họ công bố các báo cáo bền vững và khi không công bố thì giải thích tại sao. Sàn
giao dịch chứng khoán này cũng thực hiện  hoạt động bền vững doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn và
phương pháp được sử dụng để điều tra các doanh nghiệp hàng năm. 

63. SSEI (2009) có tại http://www.sseinitiative.org

64. Diễn đàn Các bên  liên quan về Một tương lai bền vững(2012) Nghiên cứu chưa công bố.

65. Due diligence project (2013) Về Chúng ta, có tại www.duediligenceproject.org/About.html

66. Publish What You Pay (2013) Về chúng ta, có tại www.publishwhatyoupay.org/about

67. Đối thoại về Công ước về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (2013) Về chúng tôi, có tại
www.csradialogue2012.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4
9&Itemid=56
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Các nhà đầu tư có thể đẩy mạnh hoạt động báo cáo bền vững bằng
cách: cung cấp cho các công ty những phản hồi về chất lượng và
nội dung báo cáo; tổng hợp những xem xét dài hạn về mặt môi
trường, xã hội và quản trị đối với các quyết định đầu tư hoặc không
đầu tư; yêu cầu công bố những vấn đề về bền vững và quản lý các
vấn đề thiết yếu; khuyến khích các thành viên ban lãnh đạo doanh
nghiệp có trách nhiệm trong hoạt động báo cáo bền vững, và phân
bổ nguồn lực tới các công ty có những tác động bền vững tích cực.

Phần lớn các báo cáo chủ đạo được cung cấp cho các nhà đầu tư
hiện tại và tiềm năng của các công ty. Đặc biệt, các báo cáo tài chính
và phần công khai đi kèm về hoạt động quản trị của công ty nhằm
phục vụ các quyết định của những nhà cung cấp vốn tài chính tiềm
năng. Sự quan tâm của những nhà đầu tư đối với báo cáo bền vững
ngày càng tăng và trở thành một hoạt động chủ đạo, giúp xác định
cách mà các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị gây ảnh hưởng tới
khả năng tạo ra giá trị của công ty68. 

Các nhà đầu tư có thể đóng vai trò đẩy mạnh hoạt động báo cáo
bền vững bằng cách:

• Cung cấp cho các công ty những phản hồi về chất lượng và nội
dung báo cáo;

• Tổng hợp những cân nhắc dài hạn về mặt môi trường, xã hội và
quản trị vào những quyết định đầu tư hay không đầu tư;

• Yêu cầu công bố các vấn đề bền vững và quản lý các vấn đề
thiết yếu;

• Khuyến khích các thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp có
trách nhiệm trong hoạt động báo cáo bền vững;

• Phân bổ nguồn lực tới các công ty có những tác động bền vững
tích cực. 

Có bằng chứng69 về đòi hỏi của các nhà đầu tư đối với thông tin bền
vững. Cũng có bằng chứng70 cho thấy các nhà đầu tư đang sử dụng
thông tin bền vững khi đưa một công ty vào danh mục đầu tư của
họ, để đánh giá mốc chuẩn và các rủi ro. Trong khi có một vài bằng
chứng rằng các nhà đầu tư đang sử dụng thông tin về phát triển bền
vững để ra các quyết định liên quan đến phân bổ vốn71, nghiên cứu
đề xuất tổng hợp các kết quả theo 4 nguyên nhân, bao gồm:

• Hạn chế về mặt thông tin72;

• Bản chất tự nguyện của báo cáo có nghĩa là chất lượng và số
lượng và tính phù hợp của hoạt động công khai là khác nhau
đáng kể và nhà đầu tư không thể xác định được tính phù hợp
của thông tin để có thể phân tích được73;

• Hạn chế và sự không chắc chắn về mặt chính sách;

• Những khác biệt về phạm vi lập kế hoạch hoạt động của các nhà
đầu tư và phạm vi về thời gian đối với các mục tiêu bền vững;

• Thiếu nhận thức đối với các vấn đề bền vững và năng lực tổng
hợp thông tin phi tài chính vào việc ra quyết định đầu tư.

Trong khi nhiều nỗ lực về quy định hiện nay đối với việc công khai
các thông tin phi tài chính tập trung vào các công ty có báo cáo,
một số cơ quan làm luật và các bên liên quan khác đang yêu cầu
thông tin từ các nhà đầu tư liên quan đến việc họ tổng hợp các
thông tin phi tài chính của doanh nghiệp vào hoạt động đầu tư như
thế nào. 

Luật Lương hưu của Anh yêu cầu Các Nguyên tắc Đầu tư của quỹ
phải bao gồm chính sách về “mức độ cân nhắc các vấn đề về xã hội,
môi trường và nguyên tắc xử thế trong khi lựa chọn, duy trì và thực
hiện đầu tư.” 

Trong khi đó, ở Úc, Luật Cải tổ Các dịch vụ Tài chính (2000) yêu cầu
tất cả các sản phẩm có một hợp phần đầu tư – bao gồm quỹ lương
hưu và các quỹ chung – phải có hoạt động công khai mức độ cân
nhắc tiêu chuẩn lao động hoặc các vấn đề môi trường, xã hội và
nguyên tắc xử thế trong quá trình lựa chọn, duy trì và thực hiện đầu
tư. Các yêu cầu tương tự như vậy cũng có ở Thụy Điển, Pháp, Đức,
Na Uy, Bỉ, Italy và Áo, đang được xem xét ở Tây Ban Nha và đang
được bàn bạc ở cấp Liên minh châu Âu74.

Tương tự như vậy, từ phía các tổ chức dân sự, Dự án Công khai Chủ
sở hữu tài sản (AODP)75 đang yêu cầu các đơn vị đầu tư đánh giá và
công khai lượng thải carbon của hoạt động động đầu tư.

68. Ví dụ, những nỗ lực cộng tác của các nhà đầu tư là có trách nhiệm đối với các kế hoạch công khai
tự nguyện các thông tin bền vững như là CDP và Liên minh Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp. Các
nguyên tắc được LHQ ủng hộ về Đầu tư có Trách nhiệm (UNPRI), Mạng lưới Các nhà đầu tư về Rủi
ro Khí hậu (INCR), Nhóm các đơn vị Đầu tư về Biến đổi Khí hậu  (IIGCC), Mạng lưới Quản lý Doanh
nghiệp Quốc tế (ICGN) và Nhóm Các nhà Đầu tư về Biến đổi Khí hậu (IGCC) là những ví dụ cho các
tổ chức của nhà đầu tư khuyến khích báo cáo bền vững.

69. Ví dụ, các thông tin được báo cáo lên CDP được phân phát qua Bloomberg và hơn 1,000 điểm dữ
liệu của CDP đã được tải xuống trong mỗi khoảng thời gian 6 tuần 

70. Ví dụ, PwC (2012) “Các nhà đầu tư có quan tâm đến bền vững? Bẩy xu hướng cho ta câu trả lời”;
vấn đề biến đổi khí hậu DB (2012) “Đầu tư bền vững.  Xây dựng giá trị và hoạt động dài hạn”;
UNPRI (2013) “Phân tích tổng hợp: Trong đánh giá bình đẳng, các nhà đầu tư hành động như thế
nào đối với những yếu tố về môi trường và xã hội” 

71. Aviva (2012) Phân tích hoạt động ESG của các công ty, có tại www.avivainvestors.com/mediacen-
tre/2012-archive/xml_028729.html

72. Ví dụ, Theo nghiên cứu của Ban Hội nghị, chỉ có 25% trong số 3,000 tổ chức được theo dõi bởi cơ
sở dữ liệu về môi trường, xã hội và quản trị của Bloomberg do các báo cáo bền vững công bố;

73. CDSB (2011) Các cơ quan Tài chính và Biến đổi khí hậu, có tại www.cdsb.net/sites/cdsbnet/files/fi-
nancialinstitutions-and-climate-change-draft-summary-2011.pdf

74. Mercer (2011) Yêu cầu công khai ESG tiềm năng tại Ontario, có tại www.mercer.ch/articles/ESG-
disclosure-requirement-Ontario

75. Dự án Công khai Chủ sở hữu Tài sản (2013) có tại http://aodproject.net/
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Các công ty, các chính phủ, nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ và
nhiều tổ chức khác đang xây dựng ngày càng nhiều những giải
pháp nhằm cải thiện hoạt động báo cáo bền vững, trong khi việc
phát triển những khía cạnh kỹ thuật và những tiêu chí khác của
hoạt động báo cáo bền vững có thể làm đơn giản hoạt động thực
hiện và gia tăng sự thông hiểu của doanh nghiệp. 

Việc kiểm tra chất lượng và số lượng các điểm báo cáo nhằm chứng
tỏ76 rằng nghiên cứu sâu hơn vừa cần thiết vừa kịp thời. Hoạt động
này bao gồm:

• Các hệ thống thu thập dữ liệu – Việc tích hợp các hệ thống này
vào những hệ thống chung của công ty để thu thập một cách
thống nhất các dữ liệu liên quan đến phát triển bền vững dễ
thực hiện và không tốn nhiều chi phí;

• Liên lạc nội bộ - Hoạt động báo cáo bền vững được thực hiện
dựa trên các thông tin về nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh
nghiệp, gồm có quản lý nguồn nhân lực và môi trường, phục hồi
tài chính và kinh doanh, phát triển sản phẩm, quản lý rủi ro và
quản lý doanh nghiệp. Mạng lưới nội bộ hỗ trợ các đơn vị thực
hiện báo cáo bền vững cần giữ liên hệ với các đồng nghiệp và
các bộ phận có liên quan để tạo ra tính hiệu quả cao hơn, ít
trùng lặp hơn và có phương pháp tiếp cận hợp lý hơn đối với
báo cáo bền vững;

• Hoạt động đào tạo cán bộ và phân bổ nguồn lực – giúp phân bổ
đầy đủ nguồn lực và cán bộ chuyên môn để thực hiện báo cáo
bền vững;

• Có nhiều hơn các cách tiếp cận hoàn thiện và mang tính
phương pháp luận cho  báo cáo bền vững – Có thể khuyến
khích các doanh nghiệp chuẩn bị báo cáo bền vững, vì báo cáo
bền vững dường như đang được hiểu là hoạt động đánh bóng
thương hiệu đơn thuần hoặc hoạt động quan hệ công chúng và
truyền thông;

• Xác định tính nhất quán giữa các tiêu chuẩn và các phương
pháp báo cáo – Lưu ý những trường hợp mà mức độ nhất quán
giữa các quy định khác nhau của các quốc gia có thể làm giảm
tính phức tạp đối với các công ty đang đàm phán về những quy
định và nhu cầu báo cáo khác nhau, hiểu rõ hơn về những yêu
cầu của báo cáo bền vững đối với các công ty và từ đó gia tăng
sự thấu hiểu;

• Các kỹ thuật đánh giá – Việc xây dựng các kỹ thuật đánh giá đối
với thông tin đầu vào và đầu ra của báo cáo bền vững đang tiến
triển đều đặn. Nghiên cứu về các công cụ và giải pháp tiếp theo
có thể được xây dựng để trả lời cho những câu hỏi đánh giá và
có thể giúp gia tăng sự thông hiểu về báo cáo bền vững:

+ Loại thông tin đầu vào và số liệu hoạt động cần có từ thời
điểm bắt đầu đánh giá77;

+ Cách thức thực hiện đánh giá hoạt động, thông tin đầu vào
và đầu ra, bằng cách dự tính hay đánh giá trực tiếp và việc
áp dụng công thức, hệ số, các mức hạn chế và yêu cầu
giám sát;

+ Phải báo cáo tính tương đối trong hoạt động đánh giá như
thế nào;

+ Sử dụng những đơn vị nào để đánh giá các thông tin đầu
vào, đầu ra và các hoạt động phi tài chính?

• Thiết lập ranh giới của tổ chức – Tùy vào việc công ty có tuân
thủ các quy định liên quan đến báo cáo bền vững hay không, và
tùy theo quy định của các tổ chức và hệ thống mà công ty tham
gia, có các quy định và các cách hiểu khác nhau về mức độ cung
cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của công ty mẹ, công
ty chi nhánh, các liên doanh, công tác, các đơn vị được đầu tư,
nhà cung cấp và các hoạt động phía trên và phía dưới của chuỗi
giá trị. Cách tiếp cận đồng nhất trong việc xác định ranh giới của
tổ chức có thể làm giảm bớt lo ngại về rò rỉ thông tin khi việc lựa
chọn phương pháp xác định ranh giới cụ thể dẫn đến việc
không công khai một số rủi ro, hoạt động và ảnh hưởng nhất
định, và gia tăng sự thông hiểu bằng cách giúp các công ty thiết
lập ranh giới của tổ chức;

• Các chỉ số hoạt động – Các công ty hiện đang sử dụng nhiều chỉ
số đánh giá hoạt động trong báo cáo bền vững. Nhiều công ty
đã xây dựng những chỉ số dùng trong báo cáo bền vững và định
mốc đánh giá. Thúc đẩy sự kết hợp giữa các công ty cùng ngành
về các chỉ số cụ thể và xây dựng nhiều hơn các phương pháp
được tiêu chuẩn hóa78 để thể hiện những kết quả phát triển bền
vững thông qua các chỉ số hoạt động có thể giúp tăng sự hiểu
biết và tính phù hợp của các báo cáo bền vững;

• Thẩm định và đảm bảo –  Các phương pháp mới và được tiêu
chuẩn hóa để thẩm định hoặc đảm bảo thông tin trong báo cáo
bền vững đang xuất hiện ngày càng nhiều và sẽ giúp hiểu rõ
hơn hoạt động báo cáo bền vững. 

76. Ví dụ, Utopies (2012) “Báo cáo bền vững ở ngã tư đường, Điều tra các xu thế báo cáo, sơ đồ trên
trang 9, có tại www.utopies.com/spip.php?rubrique107

77. Ví dụ, trong báo cáo về khí thải nhà kính, các hoạt dộng hoặc số liệu đầu ra có thể  được xây dựng
dựa trên số lượng nhiên liệu được dùng hoặc giám sát trực tiếp từ các công cụ theo dõi nhiên liệu. 

78. Ví dụ, các nhóm khác nhau gồm có Liên minh Báo cáo tổng hợp châu Âu về tổng hợp ESG đã kêu
gọi xây dựng các chỉ số hoạt động để thống nhất và chính thức hóa và được thể hiện trong tài liệu
khung toàn cầu, lý tưởng là  phù hợp với các chỉ số tài chính và phi tài chính
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Có những cơ hội nào để phát triển các khía cạnh kỹ thuật 
và thực hiện của hoạt động báo cáo bền vững doanh nghiệp?
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Các từ viết tắt
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Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) là tổ chức định hướng doanh nghiệp, với nhiệm vụ phát
huy vai trò tích cực và sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở
Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và các thực hành tốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ và đối thoại giữa cộng
đồng doanh nghiệp, Chính phủ và các đối tác trong xã hội để đẩy mạnh phát triển bền vững.

http://vbcsd.vn

VBCSD trân trọng cảm ơn Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam
đã tích cực hỗ trợ chúng tôi trong việc phổ biến những thông lệ tốt về phát triển
bền vững.
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