
Thông tin về Chương trình 

Chương trình là thỏa thuận hợp tác giữa Liên minh Châu Âu 
(EU), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và 
Phát triển Kinh tế (OECD), trị giá 9 triệu EUR do Liên minh Châu 
Âu tài trợ. Chương trình cùng phối hợp với các đối tác ở châu 
Á để nâng cao trách nhiệm tôn trọng quyền con người, trong 
đó có quyền lao động và tiêu chuẩn kinh doanh có trách nhiệm 
trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Chương trình được thực hiện trong thời gian 3 năm (2018-
2020) ở Việt nam và có hai mục tiêu như sau:

 thúc đẩy tăng trưởng thông minh, bền vững và toàn diện 
bằng việc bảo đảm các nhà đầu tư và các doanh nghiệp 
hiểu rõ hơn về các thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
được quốc tế chấp nhận.

 hỗ trợ một môi trường chính sách thuận lợi cho việc thúc 
đẩy đạo đức kinh doanh có trách nhiệm và mở rộng cơ hội 
đối thoại.

Các thực hành kinh doanh có trách nhiệm ở 
Việt Nam

Việt Nam đã và đang đạt được những tiến bộ đáng kể trong 
việc hiện đại hóa hệ thống chính sách và pháp luật về lao động 
và môi trường theo các chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, việc 
thực thi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn còn là một 
thách thức, kể cả giải quyết vấn đề tác động môi trường và các 
điều kiện làm việc.

Ở Việt Nam, Chương trình sẽ tập trung vào các ngành công 
nghiệp chế biến gỗ, thủy sản là các ngành sử dụng nhiều 
lao động và đóng góp quan trọng vào kinh tế xuất khẩu của 
Việt Nam.    

Các lĩnh vực mục tiêu

Các chuỗi Cung ứng có Trách nhiệm ở châu Á – 
Việt Nam

Trong những thập kỷ trở lại đây, các chuỗi cung ứng toàn cầu đã 
mở rộng rất nhanh chóng. Các chuỗi này đã trở thành một tính 
năng không thể tách rời của hoạt động sản xuất, thương mại 
và đầu tư quốc tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo công 
ăn việc làm và giảm nghèo. Việt Nam đóng một vai trò rất quan 
trọng trong nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có các chuỗi 
cung ứng ở khu vực châu Á.  

Mục tiêu của Chương trình Các Chuỗi Cung ứng có trách nhiệm ở 
châu Á là hỗ trợ việc làm bền vững và quản lý môi trường thông 
qua việc thúc đẩy các thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong 
hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp đa quốc 
gia và các chuỗi cung ứng của họ. 

Trọng tâm của Chương trình ở Việt Nam là thúc đẩy đối thoại 
giữa các bên và cùng với doanh nghiệp xây dựng năng lực và 
vai trò của sở hữu trong các tổ chức trung ương, địa phương và 
ngành nghề để cùng nhau thực hiện chương trình thúc đẩy thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm. 

Ai là người hưởng lợi?

Mục tiêu của Chương trình là trực tiếp nâng cao kiến thức 
làm việc cho các doanh nghiệp và đại diện người lao động 
nhằm tăng cường phúc lợi cho đội ngũ công nhân của các 
ngành dệt may, thủy sản và chế biến gỗ. Các công ty cũng 
sẽ được hưởng lợi nhờ việc tăng năng suất lao động, từ các 
lợi thế cạnh tranh mới và tăng trưởng bền vững. Đồng thời, 
khách hàng là người dân ở các cộng đồng, khi mua các sản 
phẩm được làm ra một cách trách nhiệm và có đạo đức, sẽ 
nhận thức tốt hơn giá trị của việc bảo vệ môi trường và tôn 
trọng quyền con người.   

Chương trình mang tính hành động 
Chương trình được thực hiện ở Việt Nam sẽ tác động tới một 
số lĩnh vực, thông qua: 

  Tạo thuận lợi cho các cơ chế đối thoại cho ngành thủy 
sản để đưa ra các kết quả nghiên cứu sơ bộ và khuyến nghị 
liên quan tới những thách thức được nhận diện trong ngành 
công nghiệp cá ngừ. 

 Hình thành các diễn đàn đối thoại về Trách nhiệm Xã 
hội của Doanh nghiệp (CSR) với Liên minh Doanh nghiệp 
Việt Nam, và giữa các nhà cung ứng và người mua hàng 
để chia sẻ mục tiêu và kỳ vọng lồng ghép thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm vào các chuỗi cung ứng của họ.

  Các lớp tập huấn về thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm dành cho đại diện lãnh đạo của các tổ chức người 
sử dụng lao động, viện nghiên cứu, các tổ chức nhà nước và 
tổ chức đại diện của người lao động tại Việt Nam, các công 
ty, các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE), các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (SME), các lãnh đạo tương lai của doanh nghiệp 
và các đối tượng khác.

 Hỗ trợ cải thiện các thực hành kinh doanh trong chuỗi 
cung ứng nông nghiệp ở Đông Nam Á thông qua một dự án 
thí điểm được thiết kế riêng để thực hiện Hướng dẫn của 
OECD-FAO về các Chuỗi Cung ứng Nông nghiệp có trách 
nhiệm.

 Thúc đẩy và hỗ trợ xây dựng các chính sách chặt chẽ 
về thực hành kinh doanh có trách nhiệm, kể cả chính sách 
đầu tư, qua đó hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu quốc gia 
tăng cường sự kết nối với nền kinh tế toàn cầu. 

Thủy sảnChế biến gỗ
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Các chuỗi Cung ứng 
có Trách nhiệm 
ở châu Á – Việt Nam

Một sự hợp tác độc đáo
Đây là lần đầu tiên ILO, OECD và EU hợp tác cùng nhau trong 
một chương trình để thúc đẩy các chuỗi cung ứng có trách 
nhiệm trên quy mô khu vực. Mỗi tổ chức sẽ đóng góp kiến thức 
chuyên môn và công cụ của mình cho Chương trình.   

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
Là cơ quan chuyên trách đầu tiên của Liên hiệp quốc, ILO tập 
hợp chính phủ, người sử dụng lao động và đội ngũ công nhân 
từ 187 Quốc gia thành viên để cùng nhau thiết lập các tiêu 
chuẩn lao động, xây dựng chính sách và thiết kế các chương 
trình tăng cường việc làm bền vững và công bằng xã hội cho 
phụ nữ và nam giới.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
OECD là một tổ chức liên chính phủ với sứ mệnh thúc đẩy cải 
thiện chính sách đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân 
trên toàn thế giới. OECD có mạng lưới quốc gia thành viên trải 
rộng toàn cầu bao gồm nhiều nền kinh tế tiên tiến và đang nổi 
của thế giới. Mục tiêu của OECD là xây dựng một thế giới mạnh 
hơn, sạch hơn và công bằng hơn.   

Liên minh Châu Âu (EU)
Đây là sáng kiến nằm trong cam kết lâu dài của EU nhằm thúc 
đẩy quyền con người, việc làm tốt và phát triển bền vững. Cam 
kết này, được hỗ trợ bởi các Hiệp ước của EU cũng như được 
củng cố bởi Chiến lược Thương mại của Ủy ban Châu Âu 2015 
“Thương mại cho Tất cả mọi người”, nằm trong khuôn khổ cam 
kết của Ủy ban Châu Âu xác định các cơ hội để hợp tác phát 
triển các chuỗi cung ứng có trách nhiệm.  
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Với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu


