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Việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh thông qua
bộ chỉ số doanh nghiệp xanh là việc làm hết sức có ý nghĩa. Nó không ch ỉ
góp phần thông tin cho nhà quản lý, cho cộng đồng và người tiêu dùng biết
về các hành động của doanh nghiệp hướng tưới tăng trưởng xanh, mà còn
giúp doanh nghiệp tự thay đổi theo hướng tích cực trước sức ép của truyền
thông. Bài báo này sẽ chia sẻ với người đọc phương pháp phân hạng doanh
nghiệp xanh thông qua phần mềm phân hạng doanh nghiệp xanh (GEI).
Từ khóa: Doanh nghiệp xanh, chỉ số doanh nghiệp xanh, GEI, phân hạng
doanh nghiệp xanh
Abstracts
The assessment and classification of enterprises on green growth
implementation through green enterprise indicators are very important. They
not only contribute the information to the managers, community and
consumers to know about the actions of the enterprises towards green
growth, but also help enterprises to self-change the action forward to green
growth. This article is sharing with aims the readers about the method of
classifying green businesses through enterprise green software (GEI).
Keywords: Green enterprise, Green enterprise index, GEI, Green enterprise
ranking
I. Giới thiệu
Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, tăng trưởng
xanh đang là một giải pháp tất yếu trước những tác động ngày càng hiện hữu của
biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác c ạn ki ệt tài nguyên thiên nhiên.
Để đo lường sự tăng trưởng thực chất hơn của nền kinh tế, hiện nay nhiều nước trên
thế giới đã đưa các yếu tố môi trường và tài nguyên vào trong hệ thống tài khoản
quốc gia, hình thành các phương pháp tính toán “GDP xanh” (Hồ Công Hòa, 2014).
Tuy nhiên, đó mới chỉ ở góc độ tổng thể một quốc gia, một vùng lãnh th ổ nào
đó, việc đo lường, đánh giá, phân loại doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh vẫn
đang gặp nhiều khó khăn, cả về cơ sở lý luận và thực tiễn tri ển khai. V iệc theo dõi,
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đánh giá doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh và thông tin cho cộng đồng,
người tiêu dùng,nhà quản lý là một trong những việc làm h ết s ức quan tr ọng, vì
nó phản ánh chính xác các hành động cụ thể của mỗi quốc gia.Trên thế giới và
nước ta hiện nay đã có một số tiêu chí đánh giá, phân loại doanh nghi ệp xanh,tuy
nhiên các tiêu chí đó thường quá nhiều, manh mún, khó so sánh gi ữa các doanh
nghiệp với nhau. Vì vậy, mà các kết quả đưa ra chưa thực sự hiệu quả, thông tin đến
được với cộng đồng, nhà quản lý và người tiêu dùng rất hạn chế, do đó nó làm mất
tính cạnh tranh cũng giảm sức ép tới doanh nghiệp chuyển đ ổi theo h ướng xanh
của mình. Vì vậy, cần có một công cụ, mà ở đó nó phản ảnh được toàn bộ các
tiêu chí vừa mang tính khái quát, dễ so sánh để thông tin cho cộng đồng và nhà
quản lý.
Phần lớn các tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh trên thế giới hiện nay mới
chỉ tập trung ở cấp độ quốc gia, từ đó có thể so sánh giữa các quốc gia với nhau.
Việc đánh giá việc thực hiện tăng trưởng xanh ở cấp độ doanh nghi ệp còn manh
mún, mới tập trung nhiều vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, chưa tạo đ ộng l ực
cho doanh nghiệp tự chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh. Hơn nữa,
trên thế giới vẫn chưa có bộ tiêu chí thống nhất để đánh giá thực hiện tăng
trưởng xanh, mà mới đưa ra các tiêu chí đánh giá/phân loại doanh nghiệp xanh,
doanh nghiệp phát triển bền vững, hay trách nhiệm xã hội doanh nghiệp,… (Hồ
Công Hòa, 2016).
Cách tiếp cận đánh giá doanh nghiệp hiện nay mới chủ yếu tập trung vào
việc sử dụng tài nguyên và sản xuất sạch hơn. Năm 2010, UNIDO và UNEP đã
đề xuất một bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh, ch ủ
yếu áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ tiêu chí này chủ yếu dựa trên các
chỉ số định lượng tuyệt đối, bao gồm các yếu tố đầu vào (sử dụng nguyên vật
liệu, năng lượng và nước), và đầu ra là sản phẩm/hàng hóa và các chất thải (chất
thải rắn, nước thải và khí thải).
Trong khuôn khổ Đề tài “Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện tăng
trưởng xanh của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Hà Nội đ ến năm 2020,
tầm nhìn 2030”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã xây dựng chỉ
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số đánh giá hành động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp, hay còn g ọi là ch ỉ s ố
“Doanh nghiệp xanh” (Green Enterprise Index -GEI).Trong khuôn khổ bài báo
này, tác giả muốn giới thiệu phương pháp phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua
phần mềm tính chỉ số GEI, theo đó cách tiếp cận xây dựng bộ chỉ số này tương t ự
như cách tiếp cận đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp t ỉnh (CPI), v ốn có nhi ều
giá trị truyền thông, buộc các địa phương phải nỗ lực thay đổi để cải thiện vị trí của
mình.
II. Sự cần thiết phải xây dựng chỉ số doanh nghiệp xanh
2.1. Nội dung thực hiện tăng trưởng xanh của doanh nghiệp
Trong lĩnh vực công nghiệp, để sản xuất, chế tạo ra hàng hóa đi li ền v ới
giảm phát thải khí nhà kính, giảm tác động gây ô nhiễm môi trường, chuyển từ
sản xuất nâu sang sản xuất xanh buộc doanh nghiệp phải có chi ến l ược và hành
động cụ thể, thường tập trung vào 3 nội dung hướng tới xanh hóa sản xuất, đó
là: (1) Đổi mới công nghệ; (2) Sử dụng năng lượng tiết ki ệm và hi ệu qu ả và (3)
Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh. Cả ba nội dung này
không dễ dàng thực hiện bởi doanh nghiệp luôn có xu hướng tối đa hóa lợi
nhuận, giảm thiểu hóa chi phí mà ít quan tâm đến vấn đề môi trường, trong khi
đó việc thực hiện 3 nội dung để tăng trưởng xanh vừa tốn kém cả th ời gian l ẫn
công sức và nguồn lực (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2016):
- Đổi mới công nghệ:
+Đổi mới công nghệ luôn là yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp trong
bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
+ Đổi mới công nghệ giúp cho doanh nghiệp cải thiện, nâng cao chất l ượng
sản phẩm, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm và đa dạng hoá
mẫu mã sản phẩm.
+ Đổi mới công nghệ không chỉ để nâng cao năng suất, mà còn đồng thời
nhằm giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, và giảm tác động xấu đến môi trường.
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+ Công nghệ được cải tiến sẽ dẫn đến những phương pháp sản xuất mới,
thân thiện hơn với môi trường và sử dụng tài nguyên hi ệu qu ả h ơn. Đi ều này có
nghĩa là những công nghệ mới có thể sản xuất ra nhi ều s ản ph ẩm h ơn v ới cùng
số lượng các yếu tố đầu vào như trước hay thậm chí ít hơn, vừa cho năng suất
cao hơn, vừa tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp và nền kinh tế.
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:
+ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ làm giảm chi phí sản xu ất,
giảm giá thành sản phẩm, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và bảo
vệ môi trường.
+ Hiệu quả của tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng sẽ giúp cho việc
tiêu thụ năng lượng giảm xuống, giảm việc sử dụng và khai thác các nguồn tài
nguyên, thiên nhiên.
+ Tạo thương hiệu và vị thế riêng cho doanh nghiệp trên con đường phát triển
với rất nhiều cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
- Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh:
+ Việc chuyển đổi sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh được coi là m ột
xu thế tất yếu trong phát triển bền vững hiện nay.Hiện nay, việc tăng cường sử
dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường đang bắt đầu hình thành trong tâm
thức người tiêu dùng. Xu hướng phổ biến dùng giàn pin mặt trời để đun nước
nóng ở nhiều hộ gia đình, dùng hệ thống năng lượng gió đáp ứng phần nào nhu
cầu của người dân.
+ Theo đánh giá của UNEP, có ít nhất 56 quốc gia trên th ế gi ới đã thông
qua chính sách quốc gia về mua sắm công bền vững (SPP)/mua sắm công xanh
(GPP) vào cuối năm 2012, dẫn đầu là các nước thành viên Liên minh châu Âu
(UNEP, 2013a). Điều này cho thấy xu hướng tất yếu của thế giới về thực hiện
mua sắm công xanh. Ngoài việc gián tiếp điều chỉnh sản xuất theo hướng xanh
của doanh nghiệp, mua sắm công xanh còn là cách thức nhà nước trực tiếp tiêu
dùng hàng hóa và dịch vụ xanh, giúp giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên và năng
lượng, giảm phát thải và có khả năng tái chế, tái sử dụng các hàng hóa xanh này.
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2.2. Các tiêu chí đánh giá thực hiện tăng trưởng xanh của doanh nghiệp
2.2.1. Các tiêu chí định tính
Các chỉ tiêu định tính thường là loại thông tin không định lượng được, vì
vậy mà các tiêu chí chỉ tập trung vào các quan sát, và b ằng ch ứng ch ỉ d ưới d ạng
thông tin có hay không. Mặc dù các thông tin định tính có th ể d ễ thu th ập, nh ưng
cho đến nay thế giới vẫn chưa có bộ tiêu chí thống nhất để đánh giá thực hiện
tăng trưởng xanh ở cấp độ doanh nghiệp, mà mới đưa ra các tiêu chí đánh
giá/phân loại doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp phát triển bền vững, hay trách
nhiệm xã hội doanh nghiệp,…
Ở nước ta hiện đã có một số địa phương ban hành quy định một số tiêu chí
phân hạng doanh nghiệp xanh, đặc biệt là Bình Dương và Bình Định. Các tiêu chí
mà hai địa phương trên đưa ra được phân theo 3 nhóm sau đây, tuy nhiên m ỗi đ ịa
phương lại có một thang điểm riêng (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,
2016):
- Tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Đây là tiêu chí
đánh giá sự tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp nhằm
chọn ra danh sách các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi tr ường
trước khi tiến hành lấy mẫu nước thải, khí thải và phân hạng.
- Tiêu chí đánh giá tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi tr ường: Đánh
giá sự tuân thủ các quy chuẩn môi trường Việt Nam và dùng làm căn c ứ đ ể đánh
giá hiệu quả quản lý môi trường, đánh giá chất lượng nước thải, khí thải của các
doanh nghiệp khi thải ra môi trường.
- Tiêu chí đánh giá tuân thủ về hồ sơ quản lý môi tr ường và các v ấn đ ề liên
quan khác: Đánh giá sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi tr ường, các quy
định liên quan đến môi trường và dùng để phân hạng các doanh nghiệp, lựa chọn
các đối tượng thuộc danh sách xanh.
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2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng
Các chỉ tiêu về định lượng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh c ủa
doanh nghiệp, thông qua các số liệu báo cáo thống kê hàng năm c ủa doanh
nghiệp hoặc theo các kết quả điều tra doanh nghiệp. Cách ti ếp c ận tính toán ch ỉ
tiêu định lượng về tăng trưởng xanh của UNIDO và UNEP quy mô doanh nghi ệp
(chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ) là đánh giá hiệu quả về sử dụng tài
nguyên và sản xuất sạch hơn (Resource Efficient and Cleaner Production RECP). Đó là cách tiếp cận theo hướng phòng ngừa để cải thiện việc sử dụng
tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần phát triển công nghiệp
bền vững.
Hệ thống chỉ tiêu đề ra dựa trên các chỉ số tuyệt đối bao gồm các yếu tố
đầu vào và đầu ra của hoạt động kinh doanh chính. Cụ thể là, tài nguyên đầu vào
(sử dụng nguyên liệu, năng lượng và nước), kết quả đầu ra là các ch ất ô nhi ễm
(chất thải rắn, khí thải CO2 và nước thải), và sản phẩm đầu ra. Sau đó hệ thống
chỉ tiêu dựa trên các chỉ số về năng suất tài nguyên và mức độ ô nhi ễm là các ch ỉ
số tương đối tính trên cơ sở các chỉ số tuyệt đối. Các chỉ số đ ịnh l ượng đánh giá
hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh của UNIDO và UNEP
năm 2010 như sau(Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2016):
Các chỉ số về chi phí quản lý môi trường:
- Chi phí nguyên liệu cho các sản phẩm đầu ra (bao gồm cả chi phí thu
mua các nguồn tài nguyên như năng lượng, nước và các nguyên liệu khác được
chuyển đổi thành các sản phẩm, như các sản phẩm và bao bì);
- Chi phí nguyên liệu cho phi sản phẩm đầu ra (bao gồm chi phí mua và
sản xuất năng lượng, nước sạch, chi phí tiêu hao nguyên liệu/lãng phí hoặc là
chất thải);
- Chi phí kiểm soát phát thải và chất thải (bao gồm c ả chi phí qu ản lý, x ử
lý và chôn lấp chất thải, khí thải; chi phí khắc phục và b ồi th ường liên quan đ ến
thiệt hại về môi trường; và chi phí kiểm soát liên quan đến bất kỳ công việc tuân
thủ quy định về bảo vệ môi trường);
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- Chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường khác (bao gồm cả các chi phí
về các hoạt động quản lý môi trường, các hoạt động liên quan đến quy ho ạch h ệ
thống và môi trường, đo lường môi trường, và truyền thông môi trường);
- Các chi phí nghiên cứu và phát triển (các chi phí cho các dự án nghiên cứu
và phát triển liên quan đến các vấn đề môi trường);
- Các chi phí vô hình (bao gồm chi phí về trách nhiệm và r ủi ro, các quy
định trong tương lai, về năng suất, hình ảnh công ty, quan hệ các bên liên quan và
các yếu tố bên ngoài).
Các chỉ số về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn
(RECP):
Các chỉ số về sử dụng tài nguyên:
- Sử dụng năng lượng: sử dụng năng lượng cuối cùng của doanh nghiệp,
đo bằng Mj (megajoules) hoặc Kwh (kilowatt giờ), bao gồm c ả năng l ượng t ừ s ử
dụng nhiên liệu (khí tự nhiên, dầu, xăng, nhiên liệu sinh học, vv) và tiêu thụ
điện;
- Sử dụng nguyên liệu: tổng khối lượng các nguyên liệu của doanh nghi ệp
sử dụng, đo bằng tấn, bao gồm cả nguyên liệu, bao bì và phân phối nguyên li ệu,
phụ liệu, vv, nhưng không bao gồm trọng lượng của nhiên liệu;
- Sử dụng nước: tổng lượng nước tiêu thụ của doanh nghiệp, đo bằng lít
hoặc m3, bao gồm tất cả các nguồn (nước ngầm, nước máy/nước uống, nước bề
mặt) và tất cả các khâu sử dụng (xử lý nước, nước làm mát, nước vệ sinh, vv).
Các chỉ số ô nhiễm:
- Khí thải: bao gồm tất cả các nguồn phát thải trong doanh nghi ệp, nh ưng
giới hạn phát thải khí nhà kính (GHG), được đo bằng tấn CO2 tương đương;
- Nước thải: tổng khối lượng nước ô nhiễm thải ra ngoài khuôn viên của
doanh nghiệp, được đo bằng lít hoặc m3, không phụ thuộc vào phương thức đổ
thải (cống rãnh, nước bề mặt), không bao gồm lưu lượng các nguồn thải ra
không cần xử lý về hóa học hoặc sinh học (do đó không bao gồm nước làm mát);
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- Chất thải: tổng giá trị của chất thải (rắn, lỏng) chở đi hoặc lưu kho,
được đo bằng tấn, không phụ thuộc vào phương pháp xử lý (ví dụ như đốt, chôn
lấp, tái chế, vv).
Những chỉ số tuyệt đối được sử dụng để tính toán 6 chỉ số tương đối:
- Năng suất tài nguyên:
+ Năng suất năng lượng (sản lượng sản phẩm trên một đơn vị năng l ượng
được sử dụng);
+ Năng suất sử dụng nguyên liệu (sản lượng trên một đơn vị s ản phẩm
của nguyên liệu sử dụng);
+ Năng suất sử dụng nước (sản lượng sản phẩm trên một đơn v ị n ước s ử
dụng).
- Cường độ ô nhiễm:
+ Cường độ các-bon (phát thải khí nhà kính mỗi đơn vị sản phẩm đầu ra);
+ Cường độ chất thải (chất thải trên một đơn vị sản phẩm đầu ra);
+ Cường độ nước thải (hệ nước thải trên một đơn vị sản phẩm đầu ra).
Các tiêu chí định lượng cũng được sử dụng cho việc giám sát, đánh giá k ết
quả thực hiện kế hoạch sản xuất sạch hơn của doanh nghiệp, phục vụ cho vi ệc
đánh giá, phân hạng doanh nghiệp theo chu kỳ hàng năm, hoặc 2 năm, 5 năm m ột
lần tùy vào từng địa phương.
Cả bộ tiêu chí của UNIDO và UNEP, và các địa phương trên v ẫn ch ưa ph ản
ánh đầy đủ các khía cạnh của hành động tăng trưởng xanh ở quy mô doanh
nghiệp. Ngoài các tiêu chí về bảo vệ môi trường, nó còn nhiều tiêu chí khác liên
quan đến đổi mới công nghệ, tiêu dùng năng lượng, giảm phát thải và chuyển
đổi sản phẩm theo hướng tăng trưởng xanh. Hơn nữa, UNIDO và UNEP , và các
địa phương vẫn chưa xây dựng một chỉ số (index) phản ảnh một cách cô đọng
nhất, dễ so sánh và thông tin cho cộng đồng và nhà quản lý.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU 2017

9

Trên thực tế, việc đánh giá các tiêu chí định lượng là h ết sức ph ức t ạp, đòi
hòi nguồn lực lớn và sự hợp tác, sẵn sàng cung cấp thông tin c ủa doanh nghi ệp.
Để thực hiện được cũng đòi hỏi doanh nghiệp có thiết bị đo lường và giám sát,
đồng thời cơ quan quản lý Nhà nước cũng có trang thiết bị để giám sát và đánh
giá. Vì vậy, việc đánh giá các chỉ tiêu định lượng là không thể tiến hành trong bối
cảnh nước ta hiện nay.
III. Phương pháp xây dựng chỉ số doanh nghiệp xanh (GEI)
3.1. Phương pháp xây dựng chỉ số doanh nghiệp xanh (GEI)
Để theo dõi, đánh giá doanh nghiệp, thông tin cho cộng đ ồng, ng ười tiêu
dùng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước, việc sử dụng bộ tiêu chí như
trên có quá nhiều thông tin, khó tổng hợp theo dõi và đánh giá. Vì v ậy, trong
khuôn khổ Đề tài “Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh thực hiện tăng tr ưởng xanh
của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Hà Nội đ ến năm 2020, t ầm nhìn
2030”, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã xây dựng chỉ số đánh giá
hành động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp, hay còn gọi là ch ỉ s ố “Doanh
nghiệp xanh” (Green Enterprise Index -GEI).
Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả muốn giới thiệu phần mềm tính chỉ số
GEI, theo đó cách tiếp cận xây dựng bộ chỉ số này tương tự như cách tiếp cận
đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI), vốn có nhiều giá trị truyền
thông, buộc các địa phương phải nỗ lực thay đổi để cải thiện vị trí của mình.
Việc sử dụng Chỉ số doanh nghiệp xanh (Green Enterprise Index= GEI) sẽ giúp
theo dõi diễn biến, tiến triển của doanh nghiệp trong thực hiện tăng trưởng xanh
và xếp hạng, so sánh giữa các doanh nghiệp theo các năm để phục vụ cho công
tác hỗ trợ và quản lý nhà nước. Chỉ số GEI vừa bao quát được toàn bộ các tiêu
chí trên, vừa cô đọng dễ hiểu, dễ so sánh đảm bảo sự công bằng, công khai,
minh bạch và đặc biệt là giúp doanh nghiệp tự chuyển đổi theo h ướng xanh khi
doanh nghiệp được thông tin công khai về các chỉ số của mình.
3.1.1. Công thức xây dựng chỉ số GEI
Chỉ số này sử dụng hàm tổng số có trọng số dạng Solway với công thức:
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1
GEI= m
10

n

2

(∑ )
i=1

q i wi ∓ a

Trong đó:
GEI : chỉ số doanh nghiệp xanh
qi : điểm của nhóm tiêu chí i (bằng tổng điểm của các tiêu chí thành ph ần

trong nhóm cộng lại)
wi:

trọng số của nhóm tiêu chí i

a, m: hằng số để điều chỉnh chỉ số về thang điểm 100.
3.1.2. Các nhóm tiêu chí đầu vào
Để tính được chỉ số GEI đòi hỏi phải xác định trọng số của các tiêu chí
trong 4 nhóm tiêu chí khác nhau. Trọng số được tính dựa trên mức độ đánh giá về
tầm quan trọng của mỗi từng tiêu chí. Chỉ số GEI này mới chỉ đánh giá về mặt
định tính, với các tiêu chí đã trình bày dưới đây. Để thể hiện tính khách quan, Đề
tài đã lấy ý kiến của chuyên gia (223 chuyên gia, cán bộ đến từ các b ộ ngành
Trung ương, cán bộ sở, ban ngành Hà Nội và doanh nghiệp) để xác định trọng
số. Thang điểm đánh giá chỉ số là từ 0 - 5, trong đótrong đó, 0: không cần thiết
đưa vào đánh giá; 1: không quan trọng; 2: ít quan trọng; 3: quan trọng; 4: rất quan
trọng; 5: cực kỳ quan trọng.
- Nhóm thứ nhất, nhận thức và hành động của doanh nghiệp về bảo vệ môi
trường. Đây được cho là bộ tiêu chí quan trọng nhất, vì nó ph ản ánh t ừ nh ận
thức tới các hành động của doanh nghiệp về tuân thủ các quy định về bảo vệ
môi trường. Nhóm này bao gồm 11 tiêu chí thành phần, được đánh giá là rất quan
trọng, điểm cho nhóm này từ 3,3-4,1/5 điểm, trung bình khoảng 3,8 đi ểm. Trong
11 tiêu chí thành phần, các tiêu chí liên quan đến hành động quản lý và bảo v ệ
môi trường như doanh nghiệp thực hiện các đo đạc và quản lý chất thải, cũng
như thực hiện nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường được đánh giá quan tr ọng
nhất với thang điểm trên 4,1/5 điểm (xem Bảng 1).
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Bảng 1: Kết quả khảo sát lấy ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của
nhóm tiêu chí Nhận thức và hành động của doanh nghiệp về bảo vệ môi
trường
TT

1
2

Tiêu chí đánh giá
Hàng năm, lãnh đạo doanh nghiệp có tham gia các khóa tập huấn,
hội thảo về tăng trưởng xanh
Doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về môi trường

Điểm đánh
giá
3,3
3,5

Doanh nghiệp có đo đạc, phân tích chất lượng nước thải, khí thải,
3

tiếng ồn, độ rung,…. đối với các thông số môi trường chính và đạt

4,1

tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường
4

5
6
7

8

9

10

11

Doanh nghiệp có kết quả đo đạc và phân loại chất thải rắn đúng
quy chuẩn trước khi chở đi xử lý hoặc lưu kho
Doanh nghiệp thực hiện báo cáo giám sát chất lượng môi trường
tối thiểu 02 lần/năm
Doanh nghiệp có chứng nhận ISO 14.000 về quản lý môi trường
Doanh nghiệp có chứng nhận áp dụng các giải pháp sản xuất sạch
hơn trong quá trình sản xuất
Doanh nghiệp có tinh thần hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước,
với chính quyền địa phương về lĩnh vực quản lý môi trường
Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải và có giấy phép xả thải đúng quy định
Doanh nghiệp có tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu từ 10% diện tích trở
lên và có tình trạng vệ sinh doanh nghiệp tốt
Doanh nghiệp có tham gia các hoạt động cộng đồng về thích ứng
với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

4,0

3,9
3,8
3,6

3,9

4,0

3,6

3,6

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016).
- Nhóm thứ hai, hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng
xanh. Tiêu chí này phản ánh các hành động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp
thông qua các hoạt động đổi mới công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng,
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nguyên liệu đầu vào, ít chất thải, và bảo vệ môi tr ường. M ặc dù đ ược đánh giá
có vai trò thấp hơn nhóm tiêu chí về nhận thức và hành động của doanh nghi ệp
về tăng trưởng xanh, nhưng 9 tiêu chí thành phần của nhóm này đ ều đ ược đánh
giá khá quan trọng và tương đối đồng đều, điểm cho từ 3,6-3,9/5 đi ểm, trung
bình khoảng 3,7 điểm (xem Bảng 2).
Bảng 2: Kết quả khảo sát lấy ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của
nhóm tiêu chí Hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng
xanh
TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm đánh
giá

Doanh nghiệp có đầu tư cho nghiên cứu triển khai công nghệ tiết
1

kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi

3,9

trường
Doanh nghiệp có đầu tư chuyển đổi từ công nghệ tiêu tốn năng
2

lượng/nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường và phát thải nhiều khí

3,6

nhà kính sang công nghệ sử dụng ít năng lượng/nguyên liệu xanh
3

4

5

6

7

8

9

Doanh nghiệp có đầu tư đổi mới công nghệ nhằm sử dụng tiết
kiệm năng lượng/nguyên liệu
Doanh nghiệp có đầu tư cho công nghệ xử lý, giảm thiểu phát thải
chất ô nhiễm và khí nhà kính
Sản lượng/sản phẩm trên một đơn vị nguyên liệu sử dụng tăng lên
so với năm trước
Sản lượng/sản phẩm trên một m 3 nước sử dụng tăng lên so với
năm trước
Tổng lượng carbon trên một đơn vị sản phẩm đầu ra giảm so với
năm trước
Tổng lượng nước thải trên một đơn vị sản phẩm đầu ra giảm so
với năm trước
Tổng lượng chất thải rắn trên một đơn vị sản phẩm đầu ra giảm
so với năm trước
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3,8

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

13

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016).
- Nhóm thứ ba, tiêu dùng năng lượng hiệu quả. Đây là nhóm tiêu chí đánh giá
các hành động của doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng tiết ki ệm năng l ượng
hiệu quả. Thể hiện ở 7 tiêu chí như doanh nghiệp có nhận được ch ứng ch ỉ ISO
50.001 về quản lý năng lượng; tiến hành kiểm toán năng lượng, đặc biệt là t ổng
lượng năng lượng hay lượng CO2 phát thải trên sản phẩn đầu ra giảm. Điểm
đánh giá các tiêu chí nằm trong khoảng 3,0-3,8/5 điểm, trung bình khoảng 3, 6
điểm (xem Bảng 3).
Bảng 3: Kết quả khảo sát lấy ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của
nhóm tiêu chí Tiêu dùng năng lượng hiệu quả

TT

1

2
3
4

5

6

7

Tiêu chí đánh giá
Doanh nghiệp được cấp chứng nhận ISO 50.001 về quản lý năng
lượng
Doanh nghiệp thực hiện báo cáo hàng năm về kiểm toán năng
lượng/kiểm toán môi trường
Doanh nghiệp đạt giải thưởng về tiết kiệm năng lượng
Sản lượng/sản phẩm trên một đơn vị năng lượng sử dụng (điện,
than, khí, xăng dầu) tăng lên so với năm trước
Tổng lượng carbon trên một đơn vị năng lượng sử dụng (điện,
than, khí, xăng dầu) giảm so với năm trước
Tổng lượng nước thải trên một đơn vị năng lượng sử dụng (điện,
than, khí, xăng dầu) giảm so với năm trước
Tổng lượng chất thải rắn trên một đơn vị năng lượng sử dụng
(điện, than, khí, xăng dầu) giảm so với năm trước

Điểm đánh
giá
3,7

3,8
3
3,7

3,8

3,7

3,6

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016).
- Nhóm thứ tư, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh,
tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Nhóm tiêu chí này chỉ có 3
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tiêu chí thành phần, và được đánh giá ít quan trọng hơn các nhóm tiêu chí trên,
với trung bình khoảng 3,6/5 điểm (xem Bảng 4).
Bảng 4: Kết quả khảo sát lấy ý kiến chuyên gia về tầm quan trọng của
nhóm tiêu chí Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh

TT

1

2

3

Tiêu chí đánh giá
Doanh nghiệp đã có ít nhất chuyển đổi một sản phâm theo hướng
xanh
Doanh nghiệp có các chứng chỉ quốc gia về sản phẩm xanh (nhãn
sinh thái, nhãn xanh)
Doanh nghiệp có các chứng chỉ quốc tế về sản phẩm xanh (nhãn
sinh thái, nhãn xanh)

Điểm đánh
giá
3,7

3,6

3,6

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016).
3.1.3. Trọng số của nhóm tiêu chí đầu vào
Để tính được chỉ số GEI đòi hỏi phải xác định trọng số của 4 nhóm tiêu chí
do mức độ quan trọng của mỗi nhóm khác nhau và có thể thay đổi theo thời gian.
Từ kết quả lấy ý kiến của 223 chuyên gia cho thấy nhóm “Nhận thức và hành
động của doanh nghiệp về tăng trưởng xanh” được đánh giá có vai trò quan trọng
nhất với tỷ trọng 30 điểm phần trăm; tiếp theo là “Hoạt động đổi m ới công ngh ệ
của doanh nghiệp theo hướng xanh” được đánh giá mức 27 điểm ph ần trăm; và
nhóm tiêu chí “Tiêu dùng năng lượng hiệu quả” và “Chuyển đổi cơ cấu sản phâm
theo hướng sản phâm xanh” luần lượt được đánh giá mức 23 điểm phần trăm và 20
điểm phần trăm, cụ thể xem Bảng 5.
Bảng 5: Xác định trọng số của 4 nhóm tiêu chí
TT

Các tiêu chí

Trọng số

1

Nhận thức và hành động của doanh nghiệp về tăng trưởng xanh

30%

2

Hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng xanh

27%

3

Tiêu dùng năng lượng hiệu quả

23%

TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU 2017

15

4

Chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh

20%

Tổng

100%

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2016).
Mặc dù đổi mới công nghệ và thay đổi sản phâm thân thiện với môi tr ường
mới là yếu tố then chốt cho tăng trưởng xanh,tuy nhiênnó còn phụ thuộc vào từng
điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, nguồn lực của doanh nghi ệp và nhu c ầu c ủa th ị
trường. Vì vậy, việc223 chuyên gia đánh giá về tầm quan trọng của việc tuân thủ
các quy định, tiêu chuân môi trường có vai trò quan trọng nhất, phản ánh đúng thực
trạng nhu cầu thị trường và nguồn lực của doanh nghiệp nước ta hiện nay.
3.1.4. Kết quả đầu ra:
Chỉ số GEI có thang điểm 100, xếp hạng thành 5 nhóm tương tự như cách xếp
hạng học sinh của nước ta hiện nay, cụ thể:
Từ 90 – 100 điểm: “RẤT TỐT”, thể hiện doanh nghiệp có hầu hết các
hành động hướng tới tăng trưởng xanh.
Từ 80 – 89 điểm: “TỐT”, thể hiện doanh nghiệp có nhiều hành động tăng
trưởng xanh.
Từ 70 - 79 điểm: “KHÁ”, thể hiện doanh nghiệp tuy đã có các hành động
tăng trưởng xanh, nhưng chưa nhiều.
Từ 50 - 69 điểm: “KÉM”, thể hiện doanh nghiệp chỉ có một số hành động
tăng trưởng xanh.
Dưới 50 điểm: “RẤT KÉM”, thể hiện doanh nghiệp không có hoặc có rất
ít các hành động tăng trưởng xanh.
Ngoài việc cho ta một chỉ số chung, kết quả tính Chỉ số GEI còn thể hiện
số điểm tổng của 4 nhóm tiêu chí đảm bảo bao quát toàn bộ các tiêu chí đánh
giá, vừa phản ánh khá đầy đủ nội hàm hành động tăng trưởng xanh của doanh
nghiệp. Với thông tin cô đọng, dễ dàng so sánh giữa các doanh nghi ệp v ới nhau,
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Chỉ số GEI sẽ cung cấp thông tin tới cộng đồng, người tiêu dùng và nhà qu ản lý
một cách cô đọng, dễ hiểu và dễ nhớ. Nó sẽ tạo sức lan tỏa lớn hơn khi được
truyền thông ra cộng đồng, và vì thế sẽ tạo sức ép cho doanh nghi ệp t ự nguy ện
thay đổi phương thức sản xuất theo hướng xanh để cải thiện hình ảnh và đảm
bảo phát triển bền vững hơn.
IV. PHẦN MỀM TÍNH CHỈ SỐ DOANH NGHIỆP XANH (GEI)
Với thang điểm có được từ kết quả lấy ý kiến chuyên gia, một phần m ềm
tính chỉ số GEI đã được xây dựng, với 4 module chính: 1) Module giới thiệu phần
mềm (Introduction); 2) Module mã hóa các doanh nghiệp (Code); 3) Module nhập
dữ liệu đầu vào (Input); 4) Module 4 kết quả đầu ra (Output).
Phần mềm được xây dựng trên nền tảng excel, quen thuộc, dễ sử d ụng. Các d ữ
liệu đầu vào không quá nhiều, hay phức tạp, mọi thông tin có thể có được t ừ báo
cáo hàng năm, hoặc 2 năm tùy theo yêu cầu của bộ, ban ngành hoặc địa phương.
- Thông tin đầu vào cho mô hình chỉ gồm 4 nhóm, tổng cộng 30 tiêu chí. Cụ
thể:
+ Nhóm thứ nhất, nhận thức và hành động của doanh nghiệp về bảo vệ môi
trường, gồm 11 tiêu chí thành phần.
+ Nhóm thứ hai, hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng
xanh, gồm 9 tiêu chí thành phần.
+ Nhóm thứ ba, tiêu dùng năng lượng hiệu quả, gồm 7 tiêu chí thành phần.
+ Nhóm thứ tư, chuyển đổi cơ cấu sản phâm theo hướng sản phâm xanh, tiết
kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, gồm 3 tiêu chí thành phần.
- Các thông tin cụ thể về các module của phần mềm:
Module giới thiệu phần mềm (Introduction): đây là sheet giới thiệu vê phần
mềm, gồm các cách thức nhập dữ liệu tính toán và kết quả đầu ra của mô hình
tính chỉ số GEI (xem Hình 1).
Hình 1: Module giới thiệu cách nhập dữ liệu tính toán và kết quả đầu
ra của mô hình tính chỉ số GEI
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Module mã hóa các doanh nghiệp (Code): đây là sheet mã hóa các doanh
nghiệp được thực hiện đánh giá, phân hạng (xem Hình 2).
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Hình 2: Module mã hóa các doanh nghiệp thực hiện đánh giá

Module nhập dữ liệu đầu vào (Input): đây là sheet nhập dữ liệu đầu vào . Các
dữ liệu đầu vào từ kết quả báo cáo hoặc điều tra, giám sát doanh nghiệp sản xuất.
Nếu doanh nghiệp nào có các hoạt động hướng tới tăng trưởng xanh trong 4 nhóm
đã đề cập ở trên, thì điền chữ “c” vào ô tương ứng, nếu hoạt động nào không có thì
điền “k” (xem Hình 3).
Hình 3: Module 3 - nhập dữ liệu đầu vào
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Module nhập dữ liệu đầu ra (output):đây là sheet kết quả đầu ra của chỉ số
GEI. Kết quả đầu ra gồm có các thông tin về i) tên và mã doanh nghiệp; ii) chỉ
số GEI; iii) xếp hạng doanh nghiệp (rất tốt, tốt, khá, kém và rất kém); và iv)
điểm của 4 nhóm yếu tố khác nhau. Ứng với mỗi giá trị GEI trong thang điểm là
kết quả phân hạng doanh nghiệp tương ứng với các màu khác nhau của chỉ số GEI
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(xem Hình 4). Hình 4: Module 4 - kết quả đầu ra của chỉ số GEI

Kết luận
Chỉ số đánh giá hành động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp (Green
Enterprise Index – GEI) là một công cụ, vừa bao quát được toàn bộ các tiêu chí
phản ảnh khá đầy đủ nội hàm hành động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp,
vừa cô đọng dễ hiểu, dễ so sánh. Nó không chỉ thông tin cho cộng đồng, người
tiêu dùng và nhà quản lý biết và phân loại trách nhi ệm xã h ội c ủa doanh nghi ệp,
mà còn giúp doanh nghiệp tự thay đổi để cải thiện hình ảnh và đảm bảo phát
triển bền vững của doanh nghiệp theo xu hướng tiêu dùng mới của người tiêu
dùng.
Chỉ số doanh nghiệp xanh (GEI) nó phản hánh khá đầy đủ các khía c ạnh
hành động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp công nghiệp sản xuất, bao g ồm i)
nhận thức và hành động của doanh nghiệp về bảo vệ môi tr ường, ii) ho ạt đ ộng
đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo hướng xanh, iii) tiêu dùng năng l ượng
hiệu quả, và iv) chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng sản phẩm xanh, tiết
kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.
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Phần mềm được xây dựng trên nền tảng excel, quen thuộc, dễ sử d ụng. Các dữ
liệu đầu vào có thể thu thập hàng năm, hoặc 2 – 3 năm m ột l ần theo ch ế đ ộ báo
cáo của doanh nghiệp, tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi địa phương. Nó không quá
dài, hay phức tạp, mọi doanh nghiệp đều có thể trả lời nhanh và gửi về cho cơ
quan tổng hợp đánh giá.
Nếu quý vi mu ốn sư d ung Phần mềm tính Chỉ số doanh nghiệp xanh (GEI),
xin kích vào đường link này hoăc liên hệ v ới tác giả: Email: hoconghoa@mpi.gov.vn
hoăc hoconghoa@yahoo.comĐiện thoại: +84(0)8043111 hoăc +84(0)989095242
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