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Ty do

doanh nghiệp (TNXH) duoc hiêu là "bôn phân cua doanh

nghiep doi vói môi truong, các nhóm loi ich và tài chinh. Trong dó, các nhóm loi ích bao
gom: các nhà dáu tu, nhân viên, khách hàng, nhà cung cáp, chinh phi, các hiệp hội thuong
mai, các nhóm báo vệ môi trvong". Hiện nay, một bộ phân nhó doanh nghiệp (DN) và høop
tác xă (HTX) nóng nghiệp trên dia bàn Son La thuc TNXH khá tót và đat nhing két quå nhe
mong muón. Tuy nhiên, phân lón DN và HTX chnra có nhán thúc day đii nên thrc hiện TNXH
van hinh thirc dân đén việc sán xuát kinh doanh con gáy ra những búc
xic đói với xā hội nhu:
ô nhiem môi

trrong, vi pham dao dúc kinh doanh,

an toàn thuc phám... Trong boi cánh trién

khai EVFTA, đe tiép cân và thúc đáy xuát khâu nông sán của Son La sang thị truong EU đoi
hoi các cáp chinh quyén cia tinh, DN, HTX không chi năm vimg vë quy trinh sán xuát, cáe
quy djnh cia EVFTA nmà con phài thrc hiện TNXH dáy đi.
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PGS.TSs, Viện Nghiên cứu Châu Äu
Phó Giám đóc quy FNF (CHLB Ðúrc)
*TS,
*** TS, Viện Nghiên cíu Châu Au
Nhan bài ngày: 8/10/2020
phan biện xong: 28/10/2020
Cháp nhân dăng: 15/11/2020

Tuie hien trách nhiệm...
Abstract:
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Corporate social responsibility (CSR) is understood as

"corporate
responsibility to the environment, groups of interests and financial, in which interest groups
inchude:

investors,

employees,

customers,

suppliers, governments,

trade associations,

environmental groups". Currently, a small part of agricultural enterprises and cooperatives
in Son La province actually have quite good social responsibility and achieved the desired

and cooperatives are not fully àware, so the
implementation of CSR is still formal, leading to their production causing problems such as

results.

However,

most enterprises

environmental pollution, violation of business ethics, food safety etc. In the context of EVFTA
implementation, in order to access and promote the export of Son La agricultural products to

EU market, it requires the authorities, businesses, and cooperatives of the province not
only understanding of EVFTA's production processes and regulations but also fully
the

implement

of CSR.

Keywords: EVFTA, corporate, cooperatives, agriculture, social responsibility

T

Hiệp dịnh Tụ do Thuong mại giữta Việt úng dugc yêu câu thuc tiên và đặcbbiệt chi có
rât it DN và HTX tại Son La có nhận thức
Nam và Lien minh Châu Au (EVFTA) đang
mo ra co hội cho các DN và HTX sån xuât,
cũng thụrc hiện đây đù TNXH còn lại phân
che bien và xuât khâu nông sản của Son La
lón chua nhận thức đugc hoặc thrc hiện một
trong việc thúc đây xuât khâu, gia tăng kim

cách hinh thức; đây là nhữrng thách thức đặt

ngach và thi phân tại thị

ra doi höi phài có những giài pháp cu thé cho

truong EU. Tuy

nhien, dể tận dụng dugc co hội này, các DN
và

HTX cua tinh phài vuot qua những thách

thrc tir

EVFTA cũng nhu nhîng vân

đê nội

ván đè này.

1. Co so lý luận vềtrách nhiệm xâ hội
cua doanh nghiệp

tai cua minh nhu: khà năng

vuot qua hàng
rão ký thuật (TBT), hệ thống kiem dịch động
thuc vật (SPs), ván đè sở hữu tuệ, chi dan
dia

lý, phát triên bên vữmg, TNXH của doanh

nghiệp... Trong khi đó, hệ thóng co che
chinh sách tinh van chua đông bộ và dang
trong quá trinh hoàn thiện; các DN và
sån xuât, ché

biên và xuât khâu nông sån của

tinh phan lón có quy mô

va và nhò vói tiêm

lyc tài chinh hạn hep, công nghệ sän
ché bién lac

HTX

xuâ,

hậu, trinh độ quan lý chura dáp

1.1. Khái niệm
thúuc

ngr

trách TNXH xuát hiện chính
làn dàu tiên trong cuốn sách "Trách

Thuat

nhiệm xã hội của doanh nhân"

Responsibilities

of

the

(Social

Businessmen) của

Howard Rothmann Bowen xuât bàn năm
1953, nham mục dich tuyên truyên và kêu goi
nguroi quàn lý tài sän không làm tôn hai đên
các quyèn và

loi ich của nguoi khác, kêu goi

lòng tù thiện nhăm bõi hoàn nhîng thiệt hại
do các doanh nghiệp làm tôn hai cho xå hội.
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Tiép đó, TNXH đugc biết đén phố biến
hon vói luận điêm noi tiêng của Milton
Friedman: "Trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp se làm täng loi nhuân của họ". Nhin
nhan ở góc độ rộng hon, Carroll (1991), cho

nghiep là bón phận doi với môi truong các
nhóm loi ich và bon phận vê tài chinh, Trong

cho răng TNXH đugc xem là tât cå các vân
đê kinh té, pháp lý, đao dúrc và lông tir thiện
của mot tô chúc mà xă hội mong dgi trong
moi thoi điêm nhât định, tùy vào doann
nghiệp mà ngudi quân lý có thể chon vân đề

nhóm bào vệ môi truong

nào là quan trong trong bôn mức độ trên.

Tu nam

2003, khái niệm TNXH do
nhóm Phát triên Kinh tê tu nhân của Ngân
hàng Thê giói dua ra đã duợc châp nhận và

dó, các nhóm

loi ich

bao gôm: các nhà

đu

tu, nhân viên, khách hàng, nhà cung cáp,

chinh

phi,

các hiệp hội thurong mai, các

Tóm lại, dù diến đạt theo nhiêu cách
khác nhau song nội hàm phàn ánh cua
TNXH ve co bàn đèu có điêm chung la bën
canh những loi ích phát triên riêng của timg
DN phù hop với pháp luât hiện hành thi đèu
ích phát triên chung của
phai gan két

với loi
cong đông xā hội.

1.2. Các khia canh trách nhiệm xā hội

su dung rộng rāi nhât. Theo dó, TNXH của
Social
(Corporate
doanh
nghiep
Responsibility hay cSR, là "Cam két của
DN dóng góp cho việc phát triên kinh tể bèn
vững, thông qua việc tuân thù chuân muc vê
bào ve môi trrong, binh đäng vê giói, an
toàn lao động, quyên loi lao đông, trå luong
công bàng, đào tạo và phát triến nhân viên,
phát triên cộng đông,... theo cách có loi cho
cà doanh nghiệp cũng nhu phát triên chung

cho đên các cô đông của doanh nghiệp, trong

cua xă hội

dó, có cà trách nhiem vê bào vệ tài nguyên,

ca doanh nghiệp

Noi hàm của TNXH bao gôm nhiêu
khia canh liên quan đén úng xừ của doanh
nghiệp đôi với các chù thê và đôi tugnmg có
lien quan trong quá trinh hoạt dộng của
doanh nghiệp, tir nguròi sán xuất, tiêp thị,
tiêu dùng dên các nhà cung úng nguyên liệu,
vat lieu tại chô, từ đội ngû cán bộ, nhân viên

Nhu vay, theo quan diêm của chúng tôi,

moi truong mà thụrc chât cũng là có trách
nhiệm chung với loi ich cong đông xā hội,

truyên thông: trách nhiệm xā hội cuói ciùng
cua doanh nghiệp là tói da hóa loi nhuân và
tao ra giá trị cho các co dong trên co sở
thrc hiên kinh doanh có dạo diic và tuân thii
pháp luat chuyên dân sang quan diêm hiện
đai với: trách nhiệm xã hội của doanh

bao göm cá những hoạt động nhân dạo, tù

TNXH đã duoc dich chuyên từ

quan điêm

'Ngâan hàng Thé giói, Public Policy for Corporate

Social Responsibility (2003)

thiện, hoạt động đóng góp cho su phát triên
chung cua dát nuóc.
Các khía canh của TNXH bao gôm
khía canh sau:

Khia canh kinh té: Tói đa hóa

logi

4

nhuận,

nâng cao tính canh tranh, hiệu quà kinh

doanh và täng truong là những điều kiện tiên

Flure hign trách nhiệm..."A
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duong nhiên bôi DN đuoc
thành lập truóc hêt vi mục tiêu tim kiềm
nhuan. Bên canh đó, DN là một thành tô câu
quyét. Diêu này là

li

tao nên

xâ hội, do vậy chức năng kinh doanh

lên hàng dâu. Có the
nói, trách nhiệm kinh tê là yêu tô nên tång và
các trách nhiệm còn lai đêu phài dra trên
duoc uru tiên và

càn

trách

nhiem kinh tê của DN.

Khia canh pháp
hay con
pháp

đặät

l:

Trách nhiêm pháp lý

dugc goi là trách nhiệm tuân thủ

luat chính là một phàn của bản cam két

gita DN và xā hội. Nhà nuóc có trách nhiệm
mà hóa

những quy tãc, chuân muc đao dúc,

xã hội vào các

văn bản pháp luật. DN dụra

so đó së theo đuôi các
mục tiêu vê
kinh te cua minh dya trên những chuân muc,
trên co

quy tãc

trong các bộ luật đuoc ban hành.

Cüng

voi trách nhiệm kinh të, trách nhiệm

pháp

ly là hai bộ phận co bán nhât và không

thieu đôi

the

vói TNXH.

mrc xã hội luôn bien dôi, vi the

nhtng chinh sách pháp luật chi có the theo

trong quá trinh biên đôi này. Do do, phap

sau

phản ánh hét những đôi hôi về

những quy tăc

úng xu của

thrc hiện nhîng nghïa vu, quy
ngoài luật hay chính là trách nhiệm đạo

DN cũng phài

dúc.

y

Việc thrc hiện trách nhiệm đạo

thuc

là

với moi DN nhung lại có vai
täm dôi với TNXH (ví du nhu: việc

hiên nghi phép có luong, chể độ cho

làm thêm ca, uy tin đôi với đôi
quan he tót đối với khách hàng...).

nhàn công
tác,

đúức

nguyên dôi

trò trung

vân
duçc coi là đã đáp úng đày đủ trách nhiệm
thuc hiện TNXH tói mứe độ này thi họ
mà xä hội trông đợi.

1.3.

Loi ich khi thve hiện trách nhiệm

xä hội cüa doanh nghiệp
Góp phan dieu chinh hành

vi cua chii

the kinh doanh

TNXH cùa DN là cam kêt đao đrc của
DN vè su đóng góp cho su phát triên kinh tê
xã hội băng cách nâng cao đời sông của lyc

thời nó

mang lại các phúc

loi cho công đông và xă
hội, së cải thiện tinh hinh tài chính, giàm chi
phi hoạt động, nâng cao uy tín, quán lí rùi ro
và giäi quyêt khung hoảng tôt hon, thúc đây

két với nguòi lao động, quan hệ tót với
cam
xã hội. Ngoài ra,

luật không thé

tãc

nhiệm này "hoàn toàn tu nguyện", không
chju sức ép tiừ bât ky đâu. Néu DN không

lurong lao dộng và gia đinh ho, đông

Khia canh dao duc: Trên thục të, những
chuan

Khia canh nhân văn và tir thiện: Là
những hoạt dộng của DN đa vuot qua su ky
vong của xã hội. Vi du nhu: trao quà cho tré
mô côi, tài trợ học bông cho họe sinh sinh
viên... Trách nhiệm từ thiện khác trách
nhiêm dạo đúc ó chõ, DN thrc hiện trách

Chinh phù và cộng đông, tăng năng

suâ...

Bên canh đó nêu nguroi lao động có các dieu

kiện môi truong làm việc thuận løi së thúc
day ho làm việc tốt hon tạo đièu kiện cho

DN tiép cận với thị truong thê giói, mo rộng
thị truog cho sån phâm của minh.
Góp phan náng cao chât lhuong,

thirong hiệu và uy tin cua DN

giá trị

NGHIÊN
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Thurc hiện tôt TNXH së giúp nâng cao
uy tín cua DN, doanh nhân, từ đó DN se

duoc huong nhiều loi nhuận kinh té. TNXH
giúp DN tăng giá trį thuong hiệu và uy tín
đáng kê. Uy tin giúp DN tăng doanh thu, hâp
dãn các dói tác, nhà đâu tiu và nguroi lao

động
Góp phán tăng loi nhuận cho DN,
TNXH có mói liên hệ tich cuc dén läi đàu tu,
tài sån và mức doanh thu. TNXH së tạo ra co
so thành công cho tất cå các hoạt động kinh
doanh quan trong, măt khác giúp DN giảm
thiêu chi phí sån xuât an toàn, tiêt kiệm. Boi

vay, những DN thành công nhât chính là các
DN nhận thây đuoc vai trò quan trong của
TNXH và áp dụng nó vào thrc tiển sån xuât.
Góp phan náng cao hinh ánh quoc gia.
TNXH là xu thê tât yeu và mang tinh toàn
càu, thục hiện TNXH làm tăng khà năng
canh tranh và hội nhập quôc tê.
2.

Thye trang thyc hiện TNXH tại các

doanh nghiệp và hợp tác xā nông nghiệp
trên dja bàn tinh Son La

EVFTA. Thông

qua vięc phân tich só liệu

thu thập duoc qua bàng câu hoi và phông

ván đói với 50 doanh nghiệp và hop tác nông
nghiep tại 4 huyên của tinh Son La từ tháng
9/2020-10/2020 (gòm các huyện Quynh

Nhai, Thuận Châu, Mai Son và Mộc Châu)
cüng nhu phông van các länh đạo và chuyên
viên tại So Nông nghiệp và Phát triên nông
thôn tinh Son La và các phông nông nghiệp

tại 4 huyện đuge chọn khào sát, có the tháy
bírc tranh chung vê việc thuc hiện TNXH tai
các doanh nghiệp và hop tác xā nông nghiệp

trên dia bàn tinh Son La nhu sau:

2.1. Nhan thrc ciüa các DN, HTX dói
voi trách nhiệm xă hội
Qua kièm chúng vê su hieu biết của dại
diện các DN/HTX nông nghiệp Son La trong
khuôn khô khào sát cho thây, 98% so

DN/HTX đêu khăng định họ

có nghe đên

khái niệm này. Tuy nhiên, việc hieu dúng

về

nội hàm trách nhiệm xă hội theo chuân muc
quoc té thi chua duợc đày
đủ. Két quå thu
thập duoe cho thây có 58% nguoi duợc hôi
cho răng: TNXH là to chúc tham gia các

Du án nghiên cứu vê "Trách nhiệm xā
hoi (TNXH) tai các doanh nghiép và Hop tác

hoat động từ thiện, 66% cho răng trách

xă nông nghiệp tinh Son La trong bôi cành
thuc hiện Hiệp định EVFTA" do Viện
Friedrich Naumann Stiftung Fir Die Freiheit
(FNF Việt Nam) tài tro với myc tiêu của dr
án là đánh giá việc thuc hiện TNXH của các
DN và HTX nông nghiệp trên địa bàn tinh

kinh doanh, hay 68% thi nói răng trách

Son La dê từ đó phát hiện những hạn chê và
ton tại đé dua ra khuyén nghị tăng curong
thuc hiện TNXH trong bôi canh triên khai

nhiệm xā hội là bảo vệ môi truờng, sån xuât

nhiem xă hội tức là tuân thù pháp luật.

Kêt quà khảo sát côn cho thay,

so sánh

vi

các HTX thi các
giữa doanh nghiệp
doanh nghiệp có hieu biét hon về khái niệm

TNXH
De hiêu ro hon, mức độ tiêp cận nguon
thông tin vè TNXH mà các DN/HTX có

Jlute hien tvách nlhiğm..
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tôi cūng ghi nhận 42% só

Theo chúng tôi, việc năm băt các

DN/HTX cho răng, họ năm băt duoc thông

thông tin vê TNXH từ phia chinh quyên,

tin tù các phuong tiện thông tin dại chúng;

các co quan chức năng của các

duoc, chúng

14%

tr

các đôi tác và 29%

t

các co quan

chinh quyèn, chi có 79% sô DN/HTX cho
rang ho tiêp cận duoc nguôn thôn tin từ Liên
doàn Lao dộng

DN/HTX

con khá hạn ché, dây chinh là nguyên
nhân cho thây ti lệ các DN/HTX nhận

thức dày dù vê nội hàm, phuong thức thục

hiện TNXH còn hạn ché.

hay tô chúc Công doàn.

Hinh 1: Các kênh tim hiêu vë trách nhiệm xā hội cáa các DNIHTX trên dia bàn
tinh Son La
Don vi: %

Các kênh tim hieu vê trách nhiệm xă hội

Tu các mang

Tr các đoi tác_
14%

lwoi
mà doanh nghiệp
là thành viên
6%

Tu các to chức: Liên-

doàn lao dông/Công

Tu

doàn
7%

nguon khác
2%

Các phrong tiện

Tu co quan chính

truyên thông dại
chúng
42%

quyên
29%

Nguon: Tir kêt quå khào sát các doanh nghiệp và hop tác xă trên dia bàn tinh Som La.

Mac dù chi hiều một phân vê nội hàm
trách nhiệm xä

hội, song có đên 35% só

DN/HTX cho răng họ chua từng thục hiện.
Phan lón các

hien

DN/HTX đèu đánh đông thrc

TNXH với

tiừ

thiện, üng hộ, nên khi

dugc mời hoặc kêu goi ung hộ tù phía

Ti

le các

DNHTX

đã thuc hiện

TNXH

theo cách hiêu đon giän trên cũng cho thây

mot phan lý do các DN/HTX thuc hiện:
Thay cân thiêt cho hinh ành/quång bá DN
chiếm đén 29%, hay theo yêu câu của khách
hàng chiêm đên 18%.

DN/HTX mói tham gia

Nhu vây, cüng có thê nhân thây, dù thrc
hien TNXH chi ở một khía canh nhô, don

chú chura chù động

trong việc lâp các kë

thuàn là đóng góp cho cộng đông dia phuong

hoạch ngán hạn hay

dài hạn để thrc hiện

chinh quyên, các

các hành

dộng nay.

bang các hoạt dộng

từr

thiện, các DN/HTX

cüng dã ghi nhận muc độ quan trong đôi với
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việc thrc hiện TNXH, đây duoc xem là nhân
to, tác nhân tao dung dugc hinh ånh, vi the
cũng tao ra loi thê trong canh tranh.

Kiem chúng vói những kết quå thu dugc
tr bang hôi, nhóm nghiên cíu cūng đã có
những trao đôi, toa dâm khoa học cac cac co
quan chinh quyên đja phrong cho thây, việc
yêu câu các DN/HTX thục hiện theo một
tiêu chuân riêng vê TNXH chua duợc áp
dung. Tuy nhiên, các tiêu chí riêng cu thê vê
quan lý chât luong sån phâm nông sån, tiêu
chi ve môi truðng đôi với việc xå thài trong
san xuât, vê nguôn nhân lyc, hay các quy
dinh đam bảo an toàn sân xuât, nguoi lao
động.. dugc lông ghép trong các quy định
của các chính sách của tinh.

Kêt quå diêu tra trên đây cūng cho thây

DN/HTX đã hinh dung đugc so bộ ve
TNXH, song đê hiêu ro và

thụrc hiện

TNXH

theo một chuong trinh, chiên lugc vân chua

dugc áp dung, khá nhièu đại diện các

DN/HTX đánh đông TNXH với hoat dộng tir
thiện, dan đên việc thyc hiện chi mang tính
hinh thúc, hạn chê. Ðây là một vân dê tôn tại
càn duoc khăc phục trong thời gian tói để

không chi ở câp quån lý DN/HTX mà nguời
lao động trong DN/HTX và cộng dông dja
phuong cüng can phái hiêu biêt sâu rộng hon
về khái niệnm và bản chát các hành đông

thurc

hiện TNXH đé việc thrc hiện TNXH mói có

hiệu qua.

Hinh 2: Thyc hiện báo cáo vê trách nhiệm xā hội cüa DN/HTX
Don vi: %

Tu nguon

Thrc hien

các báo cáo vê

TNXH
Theo yêu cầu từ
chính quyèn

khác

2%

Thay can thiết cho
hinh anh/quàng bá
doanh nghiệp

t 70

Theo yêu cu
các khách hàng

20%

Theo yêu cu từ các
to chúc: Lien dPAeo
yêu cầu tù
lao đông/Côn gehang

luói mà

18% doanh nghiệp là
thành viên
13%

18%

Nguon: Tir kêt quå khào sát các doanh nghiệp và hop tác xă trên dia bàn tinh Son La.

2.2. Thyc hiện trách nhiệm xā hội theo

tirng nöi dung
2.2.1. Trong lnh vrc môi trvong

Kêt quà khào sát của chúng tôi cho tháy,
ti lệ các DN/HTX không có giây phép bảo vệ
môi truong, hoãc giây phép về môi truong
không còn hiệu

lrc

dang o míre khá cao với

hiện tráeh nhiệm.. a3noRus-uA UAHD

Thute

DN/HTX chiêm 52%. Dãc biệt, có đến
60% só HTX, DN không thuc hiện công tác
báo cáo tinh hinh vě bào vệ môi truờng hàng

thai chi dugc xừ lý ở múc độ don giän nhu
nang dộ cao của óng xà khí, hoạt động hop
tác vè công nghê giữa các HTX với viện

26

nam cho các

co quan quán lý nhà nuóc.

Mac dù phân lớn các
có các

nghiên cứru, các truong dại học côn ó mức

DN/HTX không thâp

phuong án, hoat động đánh giá tác

Nham tim hiêu rõ hon vê các hoat động

truong, không áp dụng các biện

găn với bào vệ môi truờng, nhóm nghiên cứru

dộng mội
pháp xa

thäi trong sån xuât, song 100% sô

dã xây dung bảng hôi

DN/HTX dugc phóng vân đè cho ràng, họ

không nhan dugc bât cứ phàn nàn nào vê ô
nhiem môi truong từ phía cộng đông dja

múc độ

lón HTX nông nghiệp trên đja bàn

huyen dugc khäo sát

gây ra

tri

khoång

với thang đo Likert

5

Phuong pháp đánh giá với
cách

=(Maximum -

= (5-1)/5 =0.8

Y nghia các

Bên canh đó, qua quan sát nhận thây

nghe sån

lra chon.

giá
Minimum)/n

phrong.

phân
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M3IHOM

4

vân dang sir dung công

xuât (chè, cà phê) con lac hậu nên

tiêng ôn khá lón, lugng khí thài, xå

mic nhu sau: 1.00 - 1.80:
Chura nhân thúc degc; 1.81 -2.60: Ðã nhân
thúc dugc nhung chua thyc hiện; 2.61 Da lên ké hoạch de thuc hiện; 3.41 4.20: Da thuc hiện một phán; 4.21 - 5.00:
3.40:

Dathyc hiện dày đdi.

Hinh 3: Chinh sách của Doanh nghiệp

và

HTX trên dia bàn tinh Son La

doi vói van de môi trurong

:

:

Don vi: diem

Chinh sách cua DN/HTX doi: vói ván dèmoi truong
Thuc hieri cácsang:kiéni thay thế nhiè
Co novcitránhigaý

euaaaapaaEERREERRHEENEEE

6nhiemi môi triong:(khí.

:: Cóco gàng giăm thieu và:tái ser dung ráé thäi trong:

Phan.cong:nhan si/bộ: phâni chuyen träch:phij

RHRERR3E333E33133733

B:RREEE313E

Nguon: Tit két quå kháo sát các doanh nghiệp và hop tác xā trên đia bàn tinh Son La.

trung binh dao

thuc hiện một phân vé các sáng kién vë "Si
dung nang lrong tái tgo", có nhing no ec

4.220,

trong hogt dộng "tái sit dung rác thäi trong

Theo két quả thu đugc cho thây giá trị

động trong khoảng tiừ 3.41
dieu dó có nghīa các DN/HTX dèu dā
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quá trinh sán xuát".. Nhu vay, đê tạo đuoc
lòng tin, su tham gia mang tính chủ động
hon doi với các DN/ HTX, theo chúng tôi,
cân có su phôi hợp của tât cà các bên liên
quan trong việc thục hiện TNXH.

-
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Môi truong làm việc; (3) Tuyên dung, quán
lý nguroi lao động.
Két quà khảo sát về chính sách đói với
nguroi lao động cho thây các DN/HTX cũng
dã nhận thứrc và thục hiện một phân chính

2.2.2. Thrc hiện trách nhiêm xă hội đói
với ngroi lao dộng

sách khuyên khích nguoi lao động tham gia

De làm rõ các nội dung của TNXH đối
với nguoi lao động, nhóm nghiên cru đã xây
dmg bång höi tim hiêu các nội dung thuc

phuong, thuc hiện các chuongtrinh, chính
sách nhäm tạo diêu kiện cho nguoi lao động

nội dung chính: (1) Chính sách
cùa DN/HTX đôi vói nguoi lao động; (2)

hien theo

03

Hinh

4: Chinh sách cüa

vào các hoat dộng xā hội công đông

cân băng giữa công việc
tur

&

dja

với cuộc sông riêng

(ví du: làm việc tại nhà, thời gian làm việc

linh hoat..).

DN và HTX trên dịa bàn tinh Son La dói với nguoi lao dộng
Don vi: diem

Chính.sách cüa DN/ HTX dối vói ngiroi lao đông

thuorng xuyên tài tro cho các hoat động và du .1.
án cua cộng dông (ve:y té, giáo duc, giao.
khuyen khich nhân ien tham gia các hoat động
thiét lap mõi quan.he mật.thiét voi chirnh.quyèn.
dia.phuong de cùng giài quyêt.các vân dê...
thwong xuyên tạo co hội đào tạo cho ngwoi
dân dia phu'ong.trong. khu vụrc hoat động cua.i

3.86

.

3.92.

Nguon: Tir kêt quå khào sát các doanh nghiệp và høp tác xă trên dia bàn tinh Son La.

Vè môi truong làm việc, mức độ thrc

vói nguoi lao động. Hàu hét các DN/HTX

hiện cao nhât đạt đugc ở tiêu chí tạo đieu

dêu cho răng họ có chính sách và đang thục

kien cho nhân viên tham gia bàn thào các
van dè quan
trong cùa DN/HTX. Phong vân
sâu một sô HTX cho thây, việc tim kiêm thị
truong tiu thụ sân phâm, ký kêt các hop

hien một phân vê "giàm thieu su phân biệt
doi
voi và gita nhng ngıroi lào dong tại

đông bao tiêu san phâm cho các thành viên
xa viên đềêu có sr tham vân và minh bạch dói

x

noi làm việc", "chinh sách bảo

sr an

toàn và quyên

loi

dong tai noi làm việe"...

khác

vệ strc khoe,

cia ngroi

lao

Glute higện

tráeh nhiệm...

U3-UA UAHD UU MiHau
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Hinh 5: Chinh sách cüa DN và HTX trên dia bàn tinh Son La vè môi truong làm việe

:

Don vi: diém

:

:

Chính sách cua DNIHTX ve moitrrongilàm việe:
Cac chinh sách tai noi lam viec DNAEX G

co chinhsách bão ve sird khóe,santoan:pasRNIRRRRRRIERE
ihisongtao.diėi kien chonhan,vien tham
H AHHE
o chinh sách giäm thieu sy phán biệt dói.
Khuyén khích.cong.ahan viên phát trien các

2:3:3

3.4:3;5

3632::38 3.9:4

Nguon: Tir kêt quå kháo sát các doanh nghiệp và hop tác xă trên dja bàn tinh Son La.
tó vè giói tinh, hay nguôn gôc xuât thân.

Trong līnh vyc tuyén dung và quàn lý
nguoi lao dộng, các DN/HTX đèu cho răng
ho lra chon các tiêu chí vê kinh nghiệm,

Theo nhóm nghiên cíu, những quyêt định
nhu vay së tạo ra su minh bạch, công băng
và co hội phân đâu hon cho nguòi lao động.

công tác cũng nhur năng luc của
nguoi lao động đê cât nhăc lên vị trí cao hon

thâm niên

Song viec mà các

nhu quan
van

ban hành và sóm thụrc hiện các chính sách vê
quan lý vê thre hiện TNXH cua DN và HTX

lý tô nhóm lao động, phụ trách các
đê vê ký thuât canh
tác... hon là các yêu
Hinh

6.

DN/HTX ở Son La cân

Các yêu tô khi đê bạt nguòi lao lên vį

trí cao hon trong DN và HTX
Don vi: diem

Các yêu tô khi dê bat nguòi lao dộng lên các vj

trí cao hon

50
40
30

20
10
0

niën
Thâm

nghiệm

Kinh

làm..

lrc

Năng

giói.
diem

Dac

diem..

Dặc

goC.

Tin..

Nguon

Nguon: Tir két quá kháo sát các doanh nghiệp và hop tác xă trên dja bàn tinh Son La.
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Bên canh đó, kết quå khảo sát côn cho
thay, ti lệ lớn các DN/HTX trong năm 2019
chua tùng no luong của nguòi lao động
(84% tuong úng vói 42 só DN/HTX chua
tùng no lurong nguòi lao động).

Bên canh đó, phân lớn các DN/HTX tại
dây cho răng hệ thông pháp luật của nhà
nuróc là yêu tô änh huong manh nhât đên

88

Kêt quà này cũng minh họa một phân
thrc trang vê dinh công, lăn công, đòi tăng
luong, phá hoại máy móc hay nghi việc đông
loạt o các DN/HTX là chra xuất hiện ở các
DN/HTX Son La trong thòi gian vừa qua.
De hiêu rð hon vê các chính sách quản
ly nguoi lao động của các DN/HTX trên dia
ban tinh Son La, nhóm nghiên cíu đã tiểp
tyc khai thác thêm những nội dung này theo
các quy đinh của Luật lao động, tiêu chuân
ve quan lý nguoi lao động nhu ISO 26000.
Kêt quà cho thây, hâu hét các DN/HTX đêu
có các yêu câu quy định vê trang bị bảo hộ
(43

DN/ HTX tuong úng với 85% trà lời

có

chinh sách về ván đè này), hầu hết các DN/
HTX cũng cho răng họ chua tùrng găp, hoặc
phái giäi quyét vê tinh trang tranh châp lao
động giữa giói chù vói công nhân.

Tuy nhiên, việc dáp úmg đây đù các tiêu
chuán, quy dinh vê quán lý lao động nhu

thrc hành TNXH, sau đó là nguôn lyc của
DN/HTX, hieu biêt của DN/HTXx, các quy
dinh va môi truong quóc té, cuói cùng là
nguôn nhân lrc của DN/HTX. Diêu này
chúng tò việc thụe hiện TNXH chù yéu là

nhmg
yeu câu cùa đôi tác đat ra, mà chua dra trên
theo các quy dinh của pháp luật, hay

tinh thän tu nguyện nhăm mục dich nâng cao
uy tin, src canh tranh, lông tin của nguoi

mo rộng thị truòng. Ðây
cūng là một goi ý giúp các co quan quan lý
có cac biện pháp kip thời nhăm tăng cuong
tiêu dung nhâr

nhân thức cũng nhu hành động thục hiện

TNXH.
2.2.3. Thuc hiện trách nhiệm

xă hoi doi

vói đói tác

Trong phạm vi của đê tài, nhóm nghiên
cúu tâp trung khai thác chính sách của

DN/HTX trong quan hệ đôi tác, nhur: chính
sách phôi hop với đôi tác giài quyêt các tranh
châp liên quan dén san phâm, chinh sách

chinh sách vê täng ca, ngày nghi, hay lập ra
các to chúrc công doàn đê bào vệ quyèn loi

cung câp thông tin đây dủ, chính xác về sån
phâm trên nhân hiệu và đảm bảo dịch vụ sau
bán hàng cho nguröi mua; chính sách đàm

cho nguoi lao động, co quan tô chúrc trung
gian dúng ra giäi quyêt tinh trạng tranh châp

bào su trung thre và công băng trong các
høp đông vói đôi tác (nhà cung câp, nguời

dinh cong, lān công, hay hệ thông quan trị ở

mua hàng...). Kêt quà thu đuoc cho thây giá

hâu hét các DN/HTX chura dugc chuân hóa

trị trung binh của các thang do giao động từ
3.1-4.2, điêu đó có nghïa là các DN/HTX

thành quy trinh, văn bàn (không có ban mô
tå công việc, không có thóa uróe lao động tập

the)..

thi chura dugc các DN/ HTX thrc

hiện một cách đây dủ.

dêu cho răng họ cũng đã bàn bạc, phôi hợp
vói đôi tác giài quyêt những bát đông, trách
châp vê sán phâm đugc cung câp, nhăm dâm

Glure hien tráeh
bão

89

nhiệm..

loi ich cho các bên. Các chính sách về

gióng, phân bón, thuốc trù sâu) đeu duoc
DN/HTX thrc hiện một cách khá đây đủ.

cam két thanh toán (Các đoi tác cung câp

Hinh 7: Chinh sách cüa DN/HTX với doi tác
Don vi: diêm

Chính sách của DN/ HTX với đói tác
DN/HTX có cùng phối hop với các đối tác khác

DN/HTX

Có

để.|

cam két thanh toán đúng han các.

chinh sách cung cáp thông tin dày dủ, chính..

DN/HTX có chính sách đàm bào

2

sy trung..
0

Nguon:

Những thuận lgi và khó khăn từr
EVFTA đôi vói việc thyc hiện TNXH của
DN và

HTX nông nghiệp của Son La

Vói những nội dung liên quan đên

các

khía cạnh vė

kinh doanh, môi truòng, lao
dong và phát trién bên vững trong EVFTA së
tao ra những động lyc và co hội cho nhung
cüng tao ra không it những khó khăn, thách

DN và HTX nông nghiệp của
Son La trong việc thuc hiện TNXH, cu thê:

thúe cho các

3.1.

Nhng thuận lgi

Vói những nội dung liên quan đên
các

khia canh vê kinh doanh, môi truòng, lao

dong và phát triên bến vững

trong EVFTA së
tgo ra những dộng luc và co hội cho các DN
và HTX nông nghiệp cùa Son La
trong việc
täng cuong

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

T két quà kháo sát các doanh nghiep và hop tác xā trên dia bàn tinh Son La.

3.

các

0.5

thuc hiện TNXH, cu the:

Tao ra sic ép đé thúc dáy các DN và
HTX thyc hiện TNXH: EVFTA së tạo co hội

HTX nông nghiệp trong việc
thúc day xuât khâu hàng nông sän sang thị
trrong EU khi thuê suât giàm xuông băng
không. Tuy nhiên EU là thị truong có yêu
cho các DN và

câu cao vê chât luong sån phâm và trách

nhiệm xä hội nên đieu này buộc các DN và
HTX phái thay đôi quan điềm trong việc san
xuât và chê biên cũng phài huóng tới các

khía canh của TNXH một cách đày

đü.ob

Thúc dáy cåi cách luât lao dộng phù

hop voi tiêu chuân lao dong quóc té, trong
chuong 13 của EVFTA nhân manh việc thųrc
hiên các nghïa vu mà Việt Nam và EU da
cam két vói tu cách là Thành viên của To
chức Lao dộng Quóc té (ILO) và các tiêu
chuan lao động trong Tuyên bô 1998 của
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ILO vè

Các nguyên tăc và các quyên co bån

tai noi làm việc.
Thúc đây vân đề bào vệ môi truròng của

mue TNXH, đēc biệt là các doanh nghiệp và
HTX nhò và vira, mà phân lón doanh nghiệp,
HTX nông nghiệp trên địa bàn tinh Son La

vra

cac DN và HTX, trong churong 13 của
EVFTA nhân mạnh cam kêt tăng cuong thre

hien deu ớ quy mô nhó và

thi hiệu quå các cam kêt dã có trong các
Công uoc da phuong vê môi truờng (MEAs)

nhận thức và thụrc hiện trách
nhiệm xā hội hiện vān còn nhiều hạn chê ở

mà Việt Nam và EU hiện dang là thanh viên.
Dông thoi, ở một sô khía canh môi truong
nhât dịnh, EVFTA có nhân mạnh một só yêu
càu nhất dinh, ví dụ: Vvė biên đôi khí hậu, Ða
dang sinh học, Quán lý rùng bên vững và
thuong mai lâm sån.
3.2.

4.

Vói việc

DN/HTX nông nghiệp Son La, đoi hoi
cân phäi có những giäi pháp cu thê đê cäi
các

thien múc độ thurc hiện trách nhiệm xă hội.
Dua vào các kêt qu phân tích trên, nhóm

nghiên cúru dura ra một sô khuyên nghị cu thê
sau:

Nhng khó khän

Khó khän trong việc thrc hiện các
tiêu chuán vé TNXH, EVFTA së tạo áp lục
doi các DN và HTX buộc phäi áp dung các

thông le ve môi truong - xā hội phô biên ở
các nuóe phát triên nhur EU song côn khá
mói mè ở Việt Nam nói chung và Son La nói
riêng nên các DN và HTX së rât khó trong
việc áp dung các tiêu chuân này.

Stu hiêu biêt ciia doanh nghiêp, dãc
biet là các HTX nông nghiep vë TNXH chra
dáy di. Nhiêu doanh nghiệp, HTX chi hiéu
don thuân là làm từ thiện, mà chura hiêu răng
việc thrc hiện TNXH là phải thể hiện truc
tiêp trong toàn bộ các hoạt dộng sân xuât,

kinh doanh của các doanh nghiệp.

Mot só khuyén nghi

4.1. Doi vói các co quan quan lý Son

La
Cân nhanh chóng xây dung tiêu chí và
thè ché hóa thành các quy dịnh cu thể nhàm
dánh giá về trách nhiệm xā hội áp dung riêng
đói với các doanh nghiệp/ HTX nông nghiệp

trên dia bàn Tinh.

Thành lập Phòng/Ban chuyên môn vê
TNXH
sụ tham gia của đại diện các So,
Ban ngành liên quan (Môi trurong, nông

vi

nghiệp, lao động- xā hôi, tài chính...) hoặc
xây dung co chê phôi hop giữa các So, chinh
quyên dịa phurong, các to chức chính trị xã

hoi..

trong việc giám sát và xừ lý sai phạm
doi vói việc thục hiện TNXH.
Thuc hiện tuyên truyên đôi vói các

Thieu nguon lurc tài chinh và ky
thuat, một rào cản tác động bât lgi đên việc
thrc hiện TNXH là do nhiêu doanh nghiệp,

DN/HTX về nghïa vụ và loi ích của việc
thrc hiện TNXH. Việc tuyên truyên có thê

HTX nông nghiệp hiện nay bị thiêu nguôn
tài chính và ký thuật de thrc hiện các chuân

nhu qua các phurong tiện thông tin đại chúng,

duoe thuc hiện thông qua nhiêu hinh thúre,
các dot tap huân băt buộc cho lanh đạo các

Thute hign
doanh

trách nhitm...

nghiệp, các

hi nghi,
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hội thào khoa

hoc...

Ban hành các chính sách khuyên khích,

tro các doanh nghiệp thuc hiện trách
nhiệm xã hội (Trao giài thuong, chứng nhậân

ho

những

cho

DN/HTX thrc hiện tót).

42. Vè phia các doanh nghiệp va hop
tác xã nong nghiệp

đôi nhận thúc vê việc thuc
TNXH, đặc biệt là đôi với đội ngû các

Can thay
hiçn

lanh đao

nhà

trong các DN/HTX.

Nhanh chóng chuyên đôi nhận thức và
phuong thúc
sang

thrc hiện TNXH

chù động băng

luoc trung

từr

thụ động

việc xây dung các chiên

và dài hạn

morf

DN/HTX cân xây dng một lộ trinh phù
hop trong việc từng buóe thrc hien những
noi dung TNXH không chi phù hop với các
chuan muc chung, mà còn duoc các chù thể
tích cpc
vào su phát triên của nên kinh tê của Son La
dang trong quá trinh hội nhâp ngày càng sâu
và rộng hon vào kinh tê khu
vục và toàn câu.
có

liên quan châp nhận, góp phân

Két luận
Trong boi cánh thục hiện

EVFTA,

các

nghiệp và hop tác xā nông nghiệp trên
bàn tinh Son La cân phài nâng cao nhận

doanh
dia

vân dê trách nhiệm xä hội cùng nhu
hiện van dể này một cách nghiêm túc và
tinh thân tu nguyện. Néu thụe hiện

thirc vê

thyc
trén

TNXH một cách đày đủ thi các doanh nghiệp
va hop

tác xã nông

dung durgc

nghiệp của tinh së tân

nhüng co hội từ EVFTA đé thúc

day xuát khâu các mặt hàng nông sán sang
thị truong khó tính nhu EU khi mà nguoi
tiêu dùng rât coi trong ve ván đề phát triên
bên vững, trong đó ván đè thuc hiện trách

nhiêm xã hội của doanh nghiệp là một trong
những nội dung đuoc quan tâm hàng đâu khi
ho mua và tiêu dùng sàn phâm nông sån
nhâp khâu.
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