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Sức tại Chí là một sáng kiến truyền thông thay đổi hành 
vi nhấn mạnh vai trò tiên phong của cộng đồng doanh 
nghiệp Việt Nam trong việc chống lại nạn tiêu thụ trái 
phép động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Sáng 
kiến Chí khuyến khích các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
tích cực hành động và thể hiện quan điểm không khoan 
nhượng đối với việc buôn bán và tiêu thụ trái phép động, 
thực vật hoang dã. Kể từ năm 2014, Sáng kiến Chí đã tiếp 
cận, đào tạo và khuyến khích được hàng ngàn doanh 
nhân thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội và lan 
tỏa thông điệp truyền thông thay đổi hành vi bảo tồn 
động, thực vật hoang dã góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh cũng như giúp doanh nghiệp tránh những 
rủi ro kinh doanh liên quan đến tội phạm buôn bán trái 
phép động, thực vật hoang dã.
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Trước sự thay đôi nhanh chóng của thị trường kinh 
doanh tại Việt Nam, đặc biệt là những tác động lớn từ 
cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong việc mở rộng thị 
trường ra toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cần phải 
tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, bao gồm 
việc không tiếp tay cho tội phạm buôn bán trái phép 
động, thực vật hoang dã. Đây là thách thức nhưng cũng 
là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông 
qua việc tham gia và ủng hộ Sáng kiến Chí thể hiện tin 
thần tiên phong và thái độ chủ động, tích cực trong việc 
thực hiện các hoạt động trách nhiệm với xã hội và môi 
trường bao gồm việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã, 
hướng tới sự phát triển bền vững.
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1. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
CỦA DOANH NGHIỆP 

TNXHDN là một khái niệm trong quản trị kinh doanh, theo 
đó các doanh nghiệp gắn kết các mối quan tâm về xã hội 
và môi trường vào những hoạt động kinh doanh. Nhìn 
chung, TNXHDN được hiểu là cách thức mà doanh nghiêp 
cải thiện các hoạt động kinh doanh của mình đồng thời 
vẫn đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông và các bên liên 
quan thông qua việc áp dụng các sáng kiến đem lại lợi ích 
về kinh tế, xã hội và môi trường.

1.1 LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN TNXHDN 
Thực hiện TNXHDN giúp doanh nghiệp:

Thu hút được khách hàng mới và giữ 
chân được khách hàng cũ;1

Tuân thủ các chính sách quốc tế và quốc 
gia và quản lý rủi ro;4Tạo sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh;2
Tăng tính sáng tạo, đổi mới của doanh 
nghiệp và gia tăng tầm ảnh hưởng của 
doanh nghiệp;

5Cải thiện vị thế và uy tín của doanh nghiệp;3
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Thu hút và duy trì lực lượng lao động 
làm việc tích cực, nhiệt tình; 7

Tiết kiệm chi phí hoạt động và vận hành.10Tiếp cận các cơ hội đầu tư và tài trợ;8

Phát triển, tăng cường và củng cố mối quan 
hệ với khách hàng, nhà cung ứng và mạng 
lưới doanh nghiệp;6

Tạo ra nhiều lợi thế quảng bá do nhận được sự 
quan tâm của truyền thông đối với các hoạt 
động kinh doanh có trách nhiệm đạo đức;9
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Năng suất lao động của người lao động tăng 
nhờ áp dụng chính sách TNXHDN

Tỷ lệ biến động về nhân sự giảm
khi người lao động được tham 
gia vào các hoạt động TNXHDN

trong số 250 doanh nghiệp lớn nhất 
thế giới công bố báo cáo hàng năm về 
việc thực hiện TNXHDN

số người được khảo sát thuộc khu vực Châu 
Á-Thái Bình Dương cho rằng việc các doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi 
trường là rất quan trọng

1.Nguồn: YourCause Data; Nielsen: Báo 
cáo bền vững toàn cầu 2015-2018; 
Nghiên cứu của Tổ chức Double the 
Donation; Dự án ROI: Báo cáo - Xác định 
các lợi thế về tài chính và cạnh tranh của 
Trách nhiệm và Tính bền vững của doanh 
nghiệp; Khảo sát niềm tin của người tiêu 
dùng toàn cầu do The Conference Board® 
và Tổ chức Nielsen phối hợp thực hiện 
trong Quý 2, 2017. 

thanh niên đồng ý làm việc cho doanh 
nghiệp hoạt động có trách nhiệm với xã 
hội và môi trường với mức lương thấp hơn

người tiêu dùng trên toàn thế giới sẵn sàng 
chi trả thêm cho các dịch vụ và hàng hóa 
được sản xuất bền vững

1.2 SỐ LIỆU THỐNG KÊ

1.2.1 Số liệu thống kê trên toàn thế giới về lợi ích của việc thực hiện TNXHDN
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44.7%

65.8%

60.5%

89.5%

39.5%

Nguồn: Khảo sá
Vietnam Report thực hiện t 018

doanh nghiệp thực hiện 
uy định của 

doanh nghiệp thực hiện TNXHDN 
vì lợi ích của người lao động

doanh ng

đến môi trường

doanh nghiệp thực hiện 
TNXHDN nhằm nâng cao uy tín 
doanh nghiệp

doanh nghiệp thực hiện 

nâng cao hiệu quả

1.2.2. Số liệu thống kê tại Việt Nam về lợi ích của việc thực hiện TNXHDN

1.2.3. Động lực để doanh nghiệp thực hiện TNXHDN

Theo khảo sát được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tăng trưởng và thịnh vượng 
của Top 500 doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam2 :

• Phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát khẳng định rằng thực hiện 
TNXHDN là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển và trở lên 
thịnh vượng, giúp nâng cao năng suất và duy trì sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp;   

• Gần 90% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng nâng cao uy tín của 
doanh nghiệp là động lực quan trọng nhất thúc đẩy các doanh nghiệp thực 
hiện các hoạt động TNXHDN. Điều này giúp doanh nghiệp gia tăng niềm tin 
của khách hàng và xã hội.
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2. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://prosperity500.vn/Home;
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/500-doanh-nghiep-viet-nam-thinhvuong-
nam-2018-437143.html

TNXHDN nhằm giảm chi phí và 

hiệp thực hiện TNXHDN 
vì sự quan tâm của cộng đồng 

TNXHDN theo các q
Pháp luật

t doanh nghiệp BP500 do 
háng 02/2



1. Môi trường 2. Thực trạng 
lao động

Ngăn chặn 
ô nhiễm 

Sử dụng bền 
vững các nguồn 

tài nguyên

Thích ứng và đối 
phó với biến đổi 

khí hậu

Bảo vệ môi trường và đa dạng 
sinh học, và phục hồi môi 

trường sống tự nhiên

3. Hoạt động
công bằng

4. Các vấn đề về 
người tiêu dùng

5. Quản trị và
nhân quyền

6. Sự tham gia của 
cộng đồng

bao gồm 6 chủ đề dưới đây:
TNXHDN

BẢO VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
được bao hàm trong chủ đề về “Môi trường”. Chủ đề này bao gồm các nội dung sau: 

2. BẢO VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP 
THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN TNXHDN
2.1. LỒNG GHÉP CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ
NGUY CẤP TRONG CHÍNH SÁCH TNXHDN
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Doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động TNXHDN khác nhau. Biểu đồ này thể hiện các nhóm hoạt động TNXHDN  
phổ biển trong đó thể hiện vị trí và sự phù hợp của hoạt động bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm đối 
với chính sách TNXH của doanh nghiệp



2.2 TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM ĐẾN HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ 
ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP? 
Buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã:

• Ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý doanh nghiệp;

• Tiếp tay cho các hoạt động tội phạm;

• Đe dọa sự sinh tồn của nhiều giống loài động, thực vật hoang dã;

• Tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế bền vững;

• Hủy hoại sinh kế bền vững của người dân;

• Giảm vị thế xã hội và gây mất uy tín của doanh nghiệp trong cộng đồng...

…tất cả những điều trên đều ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

MÔ HÌNH THỰC HIỆN TNXHDN 1: Bảo vệ động, thực vật hoang dã 
cho thế hệ tương lai

CÁC HOẠT ĐỘNG DISNEY ĐÃ THỰC HIỆN NHẰM BẢO 
VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP:

• Tài trợ cho các dự án bảo tồn nhằm duy trì và 
gia tăng số lượng của các loài hoang dã trong tự 
nhiên;

• Yêu cầu nhân viên tham gia trực tiếp vào các dự 
án bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ động, thực vật 
hoang dã nguy cấp.

LỢI ÍCH CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT 
HOANG DÃ MÀ DISNEY THỰC HIỆN:

• Bảo vệ thiên nhiên hoang dã và sự sinh tồn của các 
giống loài hoang dã cho thế hệ tương lai, góp phần 
duy trì và củng cố hình ảnh của Disney – vốn luôn gắn 
liền với những câu truyện kể về các loài động, thực 
vật trong hơn 60 năm qua;

• Bảo vệ được nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp 
quý, hiếm và nơi sinh sống của chúng như voi Châu 
Phi, tê giác Sumatra, hổ và rùa biển;

• Tạo cảm hứng cho hàng triệu người và trẻ em trên 
toàn thế giới tích cực bảo vệ thiên nhiên hoang dã 
thông qua các hoạt động giáo dục và tuyên truyền 
cộng đồng.
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MÔ HÌNH THỰC HIỆN TNXHDN 2: Du lịch toàn cầu chung tay bảo 
vệ động, thực vật hoang dã

MÔ HÌNH THỰC HIỆN TNXHDN 3: Thúc đẩy du lịch có trách nhiệm 
gắn liền với bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam

Công Ty TripAdvisor  thực hiện cam kết bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp của mình bằng việc xây 
Cổng thông tin về du lịch có trách nhiệm bảo tồn động, thực vật hoang dã

https://www.tripadvisor.com/blog/animal-welfare-education-portal/

Công ty du lịch Buffalo Tours Việt Nam đã đi đầu trong việc 
thực hiện các hoạt động bảo về động, thực vật hoang dã, cụ 
thể:

• Sản xuất các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông lồng ghép 
các thông điệp thay đổi hành vi khuyến khích nhân viên, 
đối tác, khách hàng (khách du lịch) và cộng đồng không 
sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã 
nguy cấp, quý, hiếm;

• Tham gia vào các hoạt động, chương trình, sự kiện bảo vệ 
động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Xây dựng ấn phẩm Không nên ăn gì tại Châu Á                       
(https://www.buffalotours.com/blog/what-not-to-eat-in-asia/) 
nhằm cung cấp thông tin và khuyến khích khách du lịch 
từ chối ăn, mua và/hoặc sử dụng các sản phẩm có nguồn 
gốc từ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Các hoạt động của Công ty du lịch Buffalo Tour Việt Nam đã góp 
phần định hướng khách du lịch về du lịch có trách nhiệm gắn 
liền với bảo tồn đa dang sinh học trong đó bao gồm các loài động 
vật hoang dã nguy cấp. Những hoạt động này thể hiện cam kết 
tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về du lịch của Công ty, qua đó 
nâng cao danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp giúp thu hút 
thêm nhiều khách hàng yêu thiên nhiên tìm đến các dịch vụ của 
Công ty.
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Với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, TripAdvisor đã gửi một thông điệp rõ ràng cho thấy đây là nền tảng mang tính tiến  
bộ, thể hiện sự quan tâm tới môi trường hướng tới sự phát triển bền vững. Hoạt động TNXHDN này không chỉ giúp công ty
trở nên nổi bật hơn so với đối thủ mà còn góp phần xây dựng tương lai cho du lịch thân thiện với môi trường.

Tôi không phải là
đồ lưu niệm

XIN ĐỪNG MUA CÁC SẢN PHẨM TỪ
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM



• Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH133 đã ban hành các quy định nghiêm khắc và chặt chẽ hơn đối với các hành vi vi 
phạm quy định về quản lý và bảo vệ động, thực vật hoang dã, cụ thể tại các Điều 234, 242 và 244. Ngoài các hành vi 
săn bắn, bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển và/hoặc buôn bán các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm và các bộ 
phận và sản phẩm của chúng, Bộ Luật Hình sự cũng quy định việc sở hữu các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm 
là một tội danh có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự chứ không chỉ bị phạt hành chính như trước đây. Quy định này 
đảm bảo việc xử phạt thích đáng những tội phạm thực hiện các hành vi trái phép như nuôi nhốt các cá thể hổ hoặc 
sở hữu sừng tê giác.

• Pháp nhân hoặc doanh nghiệp bị cáo buộc vi phạm các quy định của Bộ Luật Hình sự có thể bị xử phạt lên tới 15 tỷ 
đồng; bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; bị cấm kinh doanh; hoặc bị cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (từ 
6 tháng đến 3 năm); hoặc bị cấm huy động vốn từ 1 đến 3 năm.

• Các cá nhân vi phạm các quy định của Bộ Luật Hình sự có thể bị kết án đến 15 năm tù và bị phạt lên tới 2 tỷ đồng.

• Luật an ninh mạng số 24/2018/QH14 quy định về các hoạt động trực tuyến nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 
trật tự xã hội và an toàn trên không gian mạng thông qua việc xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và các 
cá nhân có liên quan.

• Một bài đăng hoặc đơn giản chỉ là một lượt thích, chia sẻ và/hoặc bình luận trên mạng xã hội liên quan đến việc mua, 
bán và/hoặc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ các loài động, thực vật hoang dã được bảo vệ có thể hủy hoại 
danh tiếng của tổ chức hoặc cá nhân, thậm chí một số trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt theo 
các quy định của pháp luật.

3. BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG, THỰC VẬT 
HOANG DÃ VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ 
LIÊN QUAN 
3.1 PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

http://theconversation.com

3.  http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_
id=183216
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Buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã nguy cấp có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến 
nhiều lĩnh vực kinh doanh, tuy nhiên tác động nhiều nhất phải kể đến:

3.2 NHỮNG LĨNH VỰC KINH DOANH CÓ NGUY CƠ RỦI RO CAO LIÊN QUAN ĐẾN 
HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

Ngành dịch vụ bao gồm du lịch, 
khách sạn và nhà hàng

Vận chuyển và giao nhận hàng 
hóa/dịch vụ

Các ngành sản xuất phụ thuộc vào 
các sản phẩm có nguồn gốc từ 

động, thực vật hoang dã hợp pháp 
(ví dụ: sản xuất đồ gỗ nội thất)

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 
đồ trang sức và quà lưu niệm

Ngành thực phẩm và dược phẩm

Thương mại điện tử

Các nhà bán buôn và bán lẻ các 
sản phẩm cao cấp

Sưu tầm đồ cổ

Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào?
Buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã nguy cấp đang diễn ra tại nhiều quốc gia và châu lục gây ra những tác động 
xấu đến nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng trong đó có cộng đồng doanh nghiệp. Một số lĩnh vực kinh doanh như vận 
chuyển, giao nhận hàng hóa và thương mại diện tử sẽ gặp nhiều rủi ro hơn khi vô tình liên quan hoặc hỗ trợ các hoạt động 
buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã. Ngăn chặn rủi ro, đặc biệt là các loại hình rủi ro dưới đây, chính là động lực 
quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện các hoạt động bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp:

• Rủi ro danh tiếng:
Sự ra đời của mạng Internet đã tạo ra cuộc cách mạng trong việc chia sẻ thông tin, chỉ trong vòng vài phút thông tin có 
thể lan truyền nhanh chóng trên toàn cầu. Điều này thúc đẩy và tăng hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh nhưng cũng 
đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp khi những tin tức hoặc nhận xét tiêu cực có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến 
uy tín doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp hoạt động trên thị trường cần nhiều năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ cần 
vài phút mọi nỗ lực đó có thể bị phá hủy. Việc từ chối tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động buôn bán trái phép động, thực 
vật hoang dã nguy cấp là lựa chọn tốt nhất để các doanh nghiệp thuộc nhóm gặp rủi ro cao có thể bảo vệ danh tiếng của 
mình đồng thời giảm thiểu những thiệt hại liên quan đến khủng hoảng về truyền thông.

• Rủi ro pháp lý:
Bất kỳ doanh nghiệp nào dù vô tình hay cố ý tham gia vào các hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã nguy 
cấp đều phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố hình sự. Các hình phạt đối với doanh nghiệp có thể bao gồm phạt tiền, tạm 
dừng kinh doanh hoặc cá nhân liên quan phải nhận án phạt tù.

• Rủi ro kinh tế:
Hệ lụy của những rủi ro về danh tiếng và pháp lý chính là sự mất mát về tài chính. Việc bị điều tra và khởi tố khi liên quan đến 
các hoạt động buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã nguy cấp sẽ khiến doanh nghiệp mất nhiều chi phí tốn kém, mất thời 
gian dẫn đến việc suy giảm năng suất sản xuất.
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4. CÁC DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN ĐANG LÀM GÌ ĐỂ 
BẢO VỆ CÁC LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP?
4.1 NHỮNG DOANH NGHIỆP ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT 
HOANG DÃ NGUY CẤP

Tập đoàn Alibaba đã ký Biên bản ghi 
nhớ với Mạng lưới giám sát buôn bán 
động, thực vật hoang dã - TRAFFIC4 - 
nhằm tăng cường các hoạt động giám 
sát trực tuyến và chia sẻ thông tin giúp 
ngăn chặn việc đăng tải rao bán các 
sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực 
vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trên 
sàn thương mại điện tử. 

                 Công ty gốm sứ Quang Vinh 
đã từ chối sản xuất đĩa mài sừng tê 
giác theo đơn hàng của đối tác và 
tham gia truyền tải các thông điệp 
thay đổi hành vi không sử dụng các 
sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực 
vật hoang dã nguy cấp cho đối tác và 
khách hàng của doanh nghiệp mình.

Tập đoàn Sony đã hỗ trợ bảo vệ khu 
rừng di sản thế giới trên đảo Sumatra 
của Indonesia - là nơi cư trú của các 
loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng 
cao như tê giác, voi và hổ.

                   Tập đoàn Vingroup và Big C 
Việt Nam đã hỗ trợ tài chính tổ chức 
các cuộc triển lãm về bảo vệ động, thực 
vật hoang dã tại trung tâm mua sắm 
Vincom Mega Mall Royal City, siêu thị 
Big C Thăng Long, Big C Long Biên và 
Big C Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về công tác bảo vệ 
động, thực vật hoang dã.

Công ty DHL e-Commerce và Công 
ty DHL Express tuyên bố Công ty 
không vận chuyển các loài động vật 
sống và các sản phẩm có nguồn gốc 
từ các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp, quý, hiếm như ngà voi.

                 Công ty phần mềm FPT 
Software cùng với các tổ chức phi 
chính phủ khác đã thực hiện nhiều 
hoạt động bảo vệ môi trường và động, 
thực vật hoang dã. 

MÔ HÌNH THỰC HIỆN TNXHDN 4: Xử lý nhân viên vi phạm các quy 
định về bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp
Ông Shen Jianping, Phó Giám đốc của Công ty Yintai in77, một công ty bán lẻ hàng cao cấp tại Trung Quốc, đã 
bị sa thải sau khi đăng tải bức ảnh ăn thịt tê tê và cầy hương trong chuyến du lịch tại Việt Nam trên tài khoản 
Weibo cá nhân.

Những biện pháp này thể hiện Công ty đã tuân thủ đúng các quy định về xử phạt nhân viên khi vi phạm các quy định 
nội bộ của doanh nghiệp, đồng thời cũng là giải pháp hiệu quả giúp Công ty tránh được những rủi ro về danh tiếng. 
Công ty Yintai in77 đã nhận được sự ủng hộ và tán thưởng của cộng đồng từ hành động của mình, qua đó góp phần 
củng cố và nâng cao hình ảnh và uy tín của Công ty. 

Công ty Yintai in77 xác định Ông Shen đã vi phạm các quy 
định của công ty về việc bảo vệ động, thực vật hoang dã và 
đã giải quyết vi phạm này như sau:

• Đuổi việc Ông Shen và thông báo rộng rãi về quyết định 
đuổi việc trên tài khoản Weibo của Công ty.

• Cam kết đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nhân viên về 
các nội dung liên quan đến môi trường.

• Cam kết sẽ tiếp tục áp dụng các hình phạt đối với nhân 
viên có những vi phạm tương tự.

• Khuyến khích các cơ quan báo chí và cộng đồng giám 
sát các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động, 
thực vật hoang dã.

Hình ảnh bữa ăn có thịt tê tê và cầy hương mà ông Shen đăng 
tải trên Weibo cá nhân

4.  TRAFFIC là mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã trên toàn cầu. 
Vui lòng tìm hiểu thêm tại phần Thông tin liên lạc 
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Giám khảo chương trình Shark Tank Việt Nam

ÔNG NGUYỄN
XUÂN PHÚ

CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN SUNHOUSE 

BÀ TRƯƠNG
THANH THANH
PHÓ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN
FPT VIỆT NAM

BÀ LÊ THỊ THU THUỶ
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM HỖ TRỢ

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA,
PHÒNG THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

BÀ HÀ THỊ VINH
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY GỐM SỨ QUANG VINH

“Sáng kiến Sức tại Chí là một sáng kiến thay đổi hành vi đầy sáng tạo 
đã góp phần khuyến khích doanh nhân thể hiện tầm ảnh hưởng và 
danh tiếng của mình thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội và 
bảo vệ thiên nhiên hoang dã chứ không phải bằng việc sở hữu một 
mẩu sừng tê giác. Tôi khẳng định rằng thành công đến từ kinh nghiệm, 
sự quyết tâm và những tháng ngày lao động vất vả. Là một doanh nhân 
có tầm ảnh hưởng, tôi kêu gọi doanh nhân Việt Nam hãy tiên phong 
bảo vệ động vật hoang dã không sử dụng sừng tê giác cũng như không 
mua, biếu, tặng cho sừng tê giác vì mục đích cá nhân hoặc kinh doanh. 
Tôi tự hào khi trở thành Đại sứ của Sáng kiến Sức tại Chí”.

“Lãnh đạo và toàn thể nhân viên FPT cam kết không sử 
dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Với những lợi thế về công 
nghệ, FPT sẽ truyền tải các thông điệp thay đổi hành vi 
không sử dụng động, thực vật hoang dã rộng rãi hơn trong 
cộng đồng và trong xã hội”.

“Chúng tôi cam kết và sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng và các hoạt 
động bảo vệ môi trường và thiên nhiên hoang dã đặc biệt là 
bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp như tê giác”.

“Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệ động, 
thực vật hoang dã và nói không với các sản phẩm có nguồn gốc từ các 
loài động, thực vật hoang dã, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam đã phối hợp với Tổ chức TRAFFIC cung cấp thông tin và trang 
bị cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết hỗ trợ doanh nghiệp 
thực hiện lồng ghép các nội dung bảo vệ động, thực vật hoang dã vào 
chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Điều này góp phần 
nâng cao hiệu quả trong việc quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy thực 
hành trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam”.

“Công ty Gốm sứ Quang Vinh hướng đến những sản phẩm gốm sứ 
thủ công truyền thống mang tính sáng tạo cao. Công ty hoạt động 
với mục đích tạo ra những giá trị hài hòa giữa cuộc sống và thiên 
nhiên trong đó bao gồm việc bảo tồn các giống loài động, thực vật 
hoang dã”.

ÔNG TRẦN PHƯƠNG AN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỒ SƠN RESORT
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Dưới đây là một số ví dụ về những người đã từng bước trở thành cá nhân tiêu biểu cho phong trào bảo vệ động vật 
hoang dã, nguy cấp đại diện cho doanh nghiệp của họ:



ÔNG  NGUYỄN THANH HƯNG
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM 

“VECOM cam kết thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối 
với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Năm 
ngoái, VECOM đã tổ chức cuộc thi về tối ưu hóa công cụ tiềm 
kiếm và lựa chọn sừng tê giác là một trong những từ khóa chính 
của cuộc thi với mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp 
không sử dụng sừng tê giác. VECOM đã phối hợp với Tổ chức 
TRAFFIC tham gia Hội nghị Thương mại Điện tử Việt Nam qua đó 
thảo luận và hướng dẫn doanh nghiệp lồng ghép nội dung bảo 
vệ động, thực vật hoang dã trong chính sách trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp để đấu tranh chống lại hoạt động buôn bán trái 
phép động, thực vật hoang dã trên mạng Internet”.

đồng Chủ tịch Quỹ Paradise - tổ chức đã đóng góp 1,65 
tỷ đô la Mỹ trong 10 năm qua để bảo vệ nơi sinh sống 
của nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp tại Châu Phi 
khẳng định trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên hoang dã. 

ÔNG JACK MA
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TẬP ĐOÀN ALIBABA

“Bảo tồn thiên nhiên hoang dã và các nguồn tài nguyên là 
nhiệm vụ chung của tất cả các quốc gia và châu lục”

Ngân hàng Chữ tín Quốc gia (Nations Trust Bank), 
Sri Lanka đã phối hợp với Tổ chức bảo vệ động, thực 
vật hoang dã và tự nhiên thực hiện các hoạt động 
TNXHDN nhằm giảm thiểu việc khai thác thương mại 
các loài động, thực vật hoang dã.

ÔNG RENUKA FERNANDO
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
NGÂN HÀNG CHỮ TÍN QUỐC GIA

ÔNG  STEPHEN KAUFER
CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY TRIPADVISOR

ÔNG JOE ROHDE
GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

DISNEY

“Chúng tôi tin tưởng rằng sự đa dạng sinh học đóng vai trò quan 
trọng trong việc duy trì các hoạt động của hệ sinh thái. Thông 
qua việc bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã và nơi cư trú 
của chúng tại Sri Lanka, chúng ta đang góp phần làm phong 
phú thêm sự đa dạng sinh học và duy trì hệ sinh thái của toàn 
thế giới”.

“Các hoạt động giáo dục và cung cấp 
thông tin cho khách du lịch về bảo vệ động 
vật hoang dã của TripAdvisor hướng đến 
việc bảo vệ sự sinh tồn của các giống loài 
hoang dã trong bối cảnh còn thiếu các quy 
định pháp lý. Đồng thời, chúng tôi cũng 
muốn vinh danh những địa điểm du lịch, 
những khu vui chơi đi đầu trong việc quan 
tâm đến vấn đề phúc lợi động vật và bảo tồn 
các giống loài hoang dã nguy cấp. Chúng 
tôi cũng muốn tri ân tới các tổ chức thương 
mại, các nhà khoa học và các tổ chức phi 
chính phủ đã giúp chúng tôi hoạch định kế 
hoạch và thực hiện các hoạt động này với 
tư cách là một đơn vị doanh nghiệp”. 

“Những câu truyện về thế giới động vật mà chúng tôi vẫn đang kể 
hàng ngày và những gì mà Quỹ Bảo tồn Disney đã thực hiện không 
chỉ là những câu chuyện kể. Đó là những câu chuyện của thế giới 
thực tại của tất cả chúng ta. Chúng ta đều đang sinh sống trên trái 
đất mà ở đó thiên nhiên hoang dã, hệ sinh thái và các loài động vật 
hoang dã là tài sản chung của chúng ta. Hơn một thập kỷ qua, thông 
qua Quỹ Bảo tồn Disney, chúng tôi đã nỗ lực để hướng tới việc duy 
trì giấc mơ của Disney: nơi mà thế hệ tương lại vẫn được đắm chìm 
trong sự tuyệt diệu và kỳ vĩ của thiên nhiên, của những cánh rừng và 
của vô vàn những loài sinh vật tuyệt vời mà có lẽ chúng ta vẫn chưa 
thể khám phá hết – tất cả đang cùng tồn tại và cư trú trên trái đất 
dưới cùng một bầu trời với chúng ta”.
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5. DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CÓ THỂ LÀM GÌ?
5.1  DOANH NGHIỆP CẦN TẠO RA NHỮNG XU HƯỚNG MỚI

5.2 DOANH NGHIỆP CẦN HÀNH ĐỘNG VỚI MỘT LỘ TRÌNH RÕ RÀNG

Trong Chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam, những vấn đề như công bằng và tiến bộ xã hội, 

tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 

thổ là những nội dung đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc Chính phủ ký kết các thỏa thuận thương mai tự do tiêu biểu như Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội để gia 

tăng thị phần tại các thị trường quốc tế nhằm thu lợi nhuận cao nhưng cũng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ các 

chuẩn mực quốc tế, trong đó có các quy định về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Tuân thủ trong nội bộ
• Ra tuyên bố khẳng định doanh nghiệp không tiếp tay và/hoặc tham gia vào các hoạt động buôn bán trái phép động, 

thực vật hoang dã nguy cấp.

• Bổ sung các thông điệp về thay đổi hành vi không sử dụng động, vật hoang dã nguy cấp vào các kênh truyền thông 
của doanh nghiệp (website, Facebook, ấn phẩm truyền thông) và nêu rõ quan điểm và chính sách của doanh nghiệp 
về việc không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã nguy cấp.

• Chia sẻ và đăng tải các thông điệp thay đổi hành vi không sử dụng động, vật hoang dã nguy cấp.

• Xây dựng các bản cam kết khuyến khích nhân viên ký, cam kết không gây tổn hại đến thương hiệu, uy tín của doanh 
nghiệp thông qua việc không mua, sử dụng hoặc tặng, cho các sản phẩm có nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã 
nguy cấp cũng như không chia sẻ, hoặc bấm yêu thích các thông tin/các bài đăng trên mạng xã hội về việc mua, bán 
và sử dụng các sản phẩm này.

SÁCH HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Dưới đây là một số cách đơn giản mà doanh nghiệp của bạn có thể thực hiện các hoạt động TNXH bảo vệ các giống loài 
động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm một cách hiệu quả:
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Đề xuất thực hiện các hoạt động bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp 

• Sử dụng mẫu chữ ký điện tử có lồng ghép thông điệp bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Tài trợ cho các hoạt động/chiến dịch bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Lồng ghép các hình ảnh và thông điệp truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã vào các tài liệu 
truyền thông của doanh nghiệp;

• Lồng ghép vấn đề bảo vệ động, thực vật hoang dã vào chương trình đào tạo nhân viên;

• Tổ chức sự kiện hoặc đăng bài để truyền tải thông điệp truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã 
nguy cấp;

•                :ỉhc aịđ iạt pấc yugn ãd gnaoh tậv cựht ,gnộđ ệv oảb iv hnàh iổđ yaht gnôht nềyurt hnàh cựht gnồđ gnộC oàv aig mahT
https://www.changewildlifeconsumers.org/.

• Xây dựng bộ Quy tắc ứng xử với 
các đối tác bao gồm việc sẽ không 
hợp tác với đối tác tham gia vào 
việc buôn bán trái phép động, thực 
vật hoang dã hoặc sử dụng các sản 
phẩm có nguồn gốc từ động, thực 
vật hoang dã.

Xây dựng chính sách với đối tác, nhà cung cấp và khách hàng

• Nêu rõ trong Hợp đồng, Biên bản 
ghi nhớ và các tài liệu khác với nhà 
cung cấp và khách hàng việc doanh 
nghiệp không tiếp tay và/hoặc tham 
gia vào các hoạt động buôn bán trái 
phép động, thực vật hoang dã

 Trưng bày standee thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã Trưng bày poster thay đổi hành vi bảo 
vệ động, thực vật hoang dã

Standee tại cửa hàng trưng bày sản phẩm gốm sứ của công ty gốm sứ 
Quang Vinh.

Poster được dán trên xe chở khách 
của doanh nghiệp Tuấn Hoàn

SÁCH HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP
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5.3 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ LỒNG GHÉP THÔNG ĐIỆP BẢO VỆ ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ
NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy 
cấp, quý, hiếm là một khía cạnh trong 
phương châm kinh doanh của [tên 
doanh nghiệp]. Đây là một phần 
không thể thiếu trong chiến lược kinh 
doanh của doanh nghiệp. Quy định 
bảo vệ động, thực vật hoang dã của 
doanh nghiệp yêu cầu mọi nhân viên 
của [tên doanh nghiệp] tại [địa chỉ 
trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại 
diện,…] không mua, sử dụng hoặc 
tặng, cho các sản phẩm có nguồn 
gốc từ động, thực vật hoang dã nguy 
cấp, quý, hiếm.

Mục tiêu của doanh nghiệp là thúc 
đẩy hoạt động kinh doanh gắn liền với 
bảo tồn thiên nhiên hoang dã, trong 
đó bao gồm các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Chính 
sách bảo vệ môi trường của doanh 
nghiệp dựa trên các nguyên tắc sau: 

• Chỉ sản xuất các sản phẩm không 
gây nguy hại đến môi trường 
ngay cả khi người tiêu dùng sử 
dụng hay vứt bỏ sản phẩm;

• Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên 
thông qua việc cấm sử dụng 
các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp, quý, hiếm.

• Giúp doanh nghiệp phát triển và củng cố chiến lược TNXHDN, bộ Quy tắc ứng xử và/hoặc các quy định nội bộ bao gồm 
các kế hoạch và hành động cụ thể nhằm thể hiện cam kết bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp của doanh nghiệp;

• Cung cấp thông tin có liên quan về động, thực vật hoang dã, thực hiện các bài trình bày và hướng dẫn doanh nghiệp 
áp dụng các phương pháp nâng cao nhận thức và khuyến khích nhân viên thực hiện các hoạt động cụ thể góp phần 
ngăn chặn cuộc khủng hoảng buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã nguy cấp trên toàn thế giới; 

• Củng cố uy tín của doanh nghiệp thông qua việc thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với xã hội và môi trường; 

• Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội thảo/sự kiện về bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Hỗ trợ doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp trở thành những Đại sứ của các chiến dịch bảo vệ động, thực vật 
hoang dã hoặc tham gia trình bày tại các hội thảo/sự kiện về bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp;

• Hỗ trợ thiết kế các hình ảnh, thông điệp và ấn phẩm truyền thông thay đổi hành vi bảo vệ động, thực vật hoang dã 
nguy cấp;

• Cung cấp thông tin và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ động, thực vật hoang dã 
nguy cấp.

Các nhân viên được yêu cầu:

• Không mua, sử dụng hoặc tặng, 
cho các sản phẩm trái phép, trong 
đó bao gồm các sản phẩm có 
nguồn gốc từ động, thực vật hoang 
dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo 
vệ.

• Chủ động tham gia vào các chương 
trình cộng đồng và bảo vệ môi 
trường do doanh nghiệp hoặc các 
tổ chức khác phát động, bao gồm 
các chiến dịch bảo vệ động, thực 
vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Tuyên bố của doanh nghiệp Lồng ghép vào chính sách 
trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp về bảo vệ môi trường

Lồng ghép vào bộ Quy tắc ứng 
xử hoặc các quy định nội bộ 

của doanh nghiệp

1 2 3

6. CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP BẠN?

SÁCH HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Dưới đây là một số thông điệp mẫu mà doanh nghiệp của bạn có thể lồng ghép vào các hoạt động truyền thông và đào tạo để thể 
hiện sự ủng hộ của doanh nghiệp mình đối với việc bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm:
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chuyên gia nghiên cứu thị trường và quảng 
cáo có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong 
việc áp dụng khoa học thay đổi hành vi để 
giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm có 
nguồn gốc từ động, thực vật hoang dã được 
bảo vệ góp phần quan trọng trong việc duy 
trì sự sinh tồn và giống nòi của các loài động, 
thực vật hoang dã nguy cấp.
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Chương trình Động vật hoang dã châu Á 
của USAID hoạt động nhằm mục đích ngăn 
chặn việc buôn bán trái phép động, thực 
vật hoang dã xuyên quốc gia. Chương trình 
tập trung giảm thiểu nhu cầu sử dụng các 
bộ phận và sản phẩm có nguồn gốc từ động 
vật hoang dã nguy cấp; nâng cao năng lực 
thực thi pháp luật; tăng cường các cam kết 
chính trị và hỗ trợ sự phối hợp trong khu 
vực nhằm hạn chế tình trạng buôn bán trái 
phép động, thực vật hoang dã ở Đông Nam 
Á, đặc biệt là tại Campuchia, Lào, Thái Lan, 
Việt Nam và Trung Quốc. Các loại động vật 
hoang dã được USAID Wildlife Asia đặc biệt 
chú trọng là voi, tê giác, hổ và tê tê.

TRAFFIC là Mạng lưới giám sát buôn bán 
động, thực vật hoang dã toàn cầu vì mục 
tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển bền vững. TRAFFIC hoạt động nhằm 
đảm bảo buôn bán động, thực vật hoang 
dã không phải là mối đe dọa đến bảo tồn 
thiên nhiên.

Văn phòng dự án Tổ chức 
TRAFFIC International tại Việt Nam
Phòng 307 - 308, nhà A2, 
Khu Ngoại Giao Đoàn Vạn Phúc, 
số 298 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, 
Việt Nam
SDT: +84 24 3726 5023
Fax: +84 437 264 665
Email: tsea.gmp@traffic.org

Liên hệ với Chương trình Động vật hoang dã Châu Á của USAID hoặc Tổ chức TRAFFIC để được giải đáp thắc mắc về việc thực hiện   
TNXHDN bảo vệ động, thực vật hoang dã nguy cấp. Tham khảo  tài liệu về truyền thông thay đổi hành vi và mô hình thực hiện TNXHDN  
tại ChangeWildlifeConsumers.org
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