10 thành viên VRG đạt danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp bền vững tại
Việt Nam năm 2019

Vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp Việt
Nam vì sự phát triển bền vững (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chọn 106 doanh nghiệp để vinh danh tại Lễ công
bố Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2019.

Các đại biểu VRG tham dự Lễ công bố các DN bền vững tại Việt Nam năm 2019

10 thành viên VRG đã vượt qua sàng lọc Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững
của VBCSD để được bình chọn vào Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất tại
Việt Nam năm 2019, gồm:
1. Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
2. Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An
3. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

4. Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
5. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
6. Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
7. Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
8. Công Ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
9. Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
10.Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Bình

Các doanh nghiệp VRG nhận danh hiệu tại Lễ công bố các DN bền vững tại Việt Nam
năm 2019

Bắt đầu từ năm 2016, Chương trình đánh giá và công bố các doanh nghiệp
bền vững tại Việt Nam đã tạo ra tác động mạnh mẽ và tích cực đến cộng đồng
doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức và khuyến khích các doanh
nghiệp tiến tới phát triển bền vững.

Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) của VBCSD là một công cụ quản lý
kinh doanh khoa học, áp dụng cho tất cả các loại hình và quy mô của các
doanh nghiệp. VCCI liên tục điều chỉnh và cập nhật Bộ Chỉ số này không chỉ
theo luật pháp Việt Nam, mà còn phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Chỉ số
CSI bao gồm các tiêu chí về các mặt sau:
- Quản trị doanh nghiệp
- Trách nhiệm với môi trường
- Trách nhiệm xã hội
(Chi tiết của Bộ Chỉ số CSI trên website
http://en.vbcsd.vn/upload/attach/2019.6.319.14.57_Mnual%20CSI2019_E
NG_20190520.pdf)
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