Các doanh nghiệp có thể đóng vai trò quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế,
môi trường và xã hội, nhưng để làm được việc đó, doanh nghiệp cũng phải đảm bảo
quản lý các tác động tiêu cực liên quan đến hoạt động của chính doanh nghiệp. Thẩm
định là một quy trình doanh nghiệp có thể áp dụng để nhận diện và xử lý các tác động
tiêu cực thực tế và tiềm ẩn liên quan đến hoạt động của mình cũng như trong toàn bộ
chuỗi cung ứng của mình.
Hướng dẫn của OECD về Thẩm định hành vi kinh doanh có trách nhiệm được thông qua
vào năm 2018, nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách giải thích thiết thực và rõ
ràng các bước tiến hành thẩm định theo khuyến nghị trong Bộ Hướng dẫn của OECD
dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia. Đây là tài liệu tham khảo đầu tiên về thẩm định
được chính phủ hỗ trợ liên quan đến mọi loại hình công ty hoạt động ở tất cả các quốc
gia và các lĩnh vực của nền kinh tế.
Hướng dẫn này thể hiện sự hiểu biết chung giữa các chính phủ và các bên liên quan về
thẩm định hành vi kinh doanh có trách nhiệm và cũng có thể được các doanh nghiệp sử
dụng để đáp ứng những kỳ vọng về thẩm định trong Nguyên tắc hướng dẫn của Liên
Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người và Tuyên bố ba bên của Tổ chức Lao động
Quốc tế về Nguyên tắc liên quan đến các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội.
Hướng dẫn này được xây dựng thông qua một quy trình với nhiều bên tham gia trong
đó có đại diện của các nước là thành viên và không phải thành viên của OECD, các tổ
chức quốc tế, doanh nghiệp, công đoàn và xã hội dân sự.

“

Cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm tiến hành các hoạt động kinh doanh có
tính tới cả yếu tố lợi nhuận và những tác động mà hoạt động của họ gây ra đối với
xã hội. Hướng dẫn này là một dấu mốc quan trọng đảm bảo các chính phủ và
doanh nghiệp có thể hợp tác cùng nhau để thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng bao trùm
và bền vững trên toàn thế giới thông qua các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm
hơn và thẩm định trong các chuỗi cung ứng.

Dựa trên rủi ro

Nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực

Angel Gurría, Tổng thư ký OECD

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ
Được điều chỉnh theo hoàn cảnh doanh nghiệp
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Mục đích của thẩm định là giải quyết các tác động bất lợi liên quan đến những vấn đề nêu tại các chương
sau trong Bộ Hướng dẫn của OECD dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia

Quyền con người

Môi trường

Việc làm và quan hệ
lao động

Chống hối lộ,
vòi vĩnh và tống tiền

Quyền lợi của
người tiêu dùng

Công bố thông tin

Mục tiêu mà Bộ Hướng dẫn của OECD đặt ra là đảm bảo môi trường đầu tư quốc tế cởi mở và minh bạch,
khuyến khích sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp đa quốc gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Đây là tập hợp các khuyến nghị toàn diện nhất được chính phủ hỗ trợ về những khía cạnh tạo nên hành vi
kinh doanh có trách nhiệm. Các quốc gia tuân thủ Bộ Hướng dẫn OECD này là đại diện của một số nền kinh
tế hàng đầu thế giới. Chính phủ các nước này khuyến nghị, các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của họ
cũng như đến từ lãnh thổ của họ sẽ tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn được quy định trong Bộ Hướng
dẫn của OECD.

Hướng dẫn thẩm định cho ngành
Hướng dẫn này là tài liệu bổ sung cho tài nguyên hiện tại mà OECD đã phát triển nhằm giúp các doanh nghiệp
thực hiện thẩm định hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong các lĩnh vực và chuỗi cung ứng cụ thể bao
gồm nông nghiệp, khoáng sản & khai thác, may mặc và giày dép và các lĩnh vực tài chính.
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