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Kính gửi Ông/ Bà, 
 
Tôi xin giới thiệu về chương trình Chuỗi Cung Ứng có Trách Nhiệm tại Châu Á. Một sáng kiến 
chung của  Liên minh Châu Âu (EU),  Tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) và  Tổ Chức Hợp 
Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD) nhằm nâng cao ứng xử có trách nhiệm trong kinh doanh 
tại Việt Nam 
 
Tầm quan trọng: 
Sau đại dich COVID-19, chúng tôi tin rằng chương trình của chúng tôi có liên quan chặt chẽ đến việc 
phục hồi nền kinh tế quốc gia và khu vực và đảm bảo khả năng phục hổi tốt hơn đối với các biến cố 
trong tương lai. Xu hướng xã hội, các doanh nghiệp đa quốc gia, người lao động và các tổ chức của 
người tiêu dùng trên toàn thế giới ngày càng thận trọng hơn về cách hàng hóa và dịch vụ được sản 
xuất. G20, Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững 2030 và các cuộc họp khu vực đã kêu gọi 
hành động trong việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và Ứng xử có trách 
nhiệm trong kinh doanh (RBC). Hầu hết các hiệp định thương mại, chẳng hạn như CPTPP và 
EVFTA, hiện bao gồm các chương về hành vi kinh doanh có trách nhiệm. 
 
Các hoạt động tại Việt Nam 
Chương trình triển khai tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2018, tập trung vào lĩnh vực thủy sản và chế 
biến gỗ. Vào tháng 2 năm nay, chương trình đã lập ban cố vấn ‘think tank’ để thúc đẩy CSR trong 
chuỗi cung ứng thủy sản. Tiếp theo là đào tạo CSR mở rộng cho các công ty chế biến thủy sản và 
thiết lập một loạt các cuộc đối thoại chính sách với D-FISH. Các ví dụ khác về các hoạt động gần 
đây bao gồm các hoạt động với Ngành Gỗ, và Diễn đàn Kinh Doanh có trách nhiệm-Việt Nam đã 
cho thấy tầm quan trọng của các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong quá trình hội nhập toàn 
cầu ngày càng tăng của Việt Nam. Sự kiện này đã được đưa tin rộng rãi trên báo chí quốc gia - ví dụ 
đây, đây và đây. Chương trình cũng đã xúc tiến việc lồng ghép CSR vào các khóa đào tạo cho sinh 
viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Nha Trang và các trường khác. 

 
Sự kiện được quan tâm sắp tới 
Chương trình gần đây thực hiện một nghiên cứu về thực hành lao động trong chuỗi cung ứng thủy 
sản. Các phát hiện sơ bộ cho thấy ngành này đang phát triển nhanh chóng, mang lại tăng trưởng và 
việc làm nhưng nhận thức về cả kỳ vọng và lợi ích của thực hành lao động có trách nhiệm xã hội 
đều bị tụt hậu. Để biết thêm thông tin, liên hệ Trần Minh Trí, Tri@ilo.org 
 
Về chương trình khu vực. (Bấm vào đây để xem tài liệu trong nước Bấm vào đây để xem 
video giới thiệu) 

 
• Chương trình sử dụng Tuyên bố MNE. của ILO làm nền tảng.Tuyên bố này cung cấp các 

hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp ( trong nước và đa quốc gia) về chính sách xã hội 
và các thực hành mang tính toàn diện, có trách nhiệm và bền vững tại nơi làm việc. 

• Chương trình ở khu vực bắt đầu vào tháng 1 năm 2018, và nguồn tài trợ 9 triệu 
Euro chủ yếu là từ EU trong khi việc thực hiện được chia đều cho ILO và OECD. 

• Tại Việt Nam, chương trình nhắm tới các công ty quốc gia và đa quốc gia và chuỗi cung 
ứng của họ trong lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp. 

• Thông qua nghiên cứu ban đầu, việc đào tạo, mở ra các diễn đàn đối thoại và vận động 
chính sách, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp và chính phủ dịch chuyển chính sách 
để phù hợp với các hướng dẫn (công cụ) quốc tế về các thực hành tốt nhất cho hành vi 
của doanh nghiệp. Trên thực tế, điều đó có nghĩa là tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về 
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quyền con người và quyền lao động, bảo vệ và có trách nhiệm với môi trường, ngay cả ở 
những nơi luật pháp hoặc việc thực thi pháp luật hiện còn đang thiếu sót . Bạn có thể tìm 
thấy bản tóm tắt về các công cụ trong tập tài liệu “Thông điệp chính từ các công cụ quốc 
tế”. 

• Tại Việt Nam, chương trình được đại diện bởi Điều phối viên Dự án (NPC), cùng làm việc 
với một nhóm nhỏ để thực hiện các hoạt động của mình. NPC này được hỗ trợ bởi người 
đứng đầu chương trình của khu vực, Fredy Guayacan. Chương trình cũng kêu gọi các 
nguồn lực của ILO và OECD khi có liên quan 

 
Trân trọng, 

 
Pete Forster (forsterw@iloguest.org) 
Quản lý vùng: Fredy Guaycan (guayacan@ilo.org) 
Điều phối viên dự án: Trần Minh Trí, Tri@ilo.org 
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