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Phân tích kịch bản là một quy trình thường được sử dụng giữa các 

doanh nghiệp để khám phá những tình huống khác nhau có thể

xảy ra trong tương lai, hiểu môi trường kinh doanh có thể thay đổi 

như thế nào và xác định cách cải thiện việc ra quyết định trong điều 

kiện không chắc chắn.

Phân tích kịch bản cho phép các công ty "kiểm tra độ ổn định" của 

chiến lược kinh doanh để đảm bảo chiến lược đã sẵn sàng cho một 

loạt các tương lai có thể xảy ra. Do có quá nhiều bất trắc trên toàn cầu 

- không chỉ riêng COVID-19 - điều quan trọng là phải xây dựng một 

chiến lược kinh doanh có khả năng chống chịu tốt trong những 

tình huống có thể xảy ra trong tương lai.

Tổ công tác công khai tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) * 

khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng phân tích kịch bản để 

đánh giá khả năng chống chịu của chiến lược đối với BĐKH. 

Khung công bố thông tin này và các khuyến nghị của đơn vị được 

coi là tiêu chuẩn mới, với sự hỗ trợ từ hơn 1.500 tổ chức trong tất 

cả các lĩnh vực kinh doanh.

Phân tích kịch bản là gì?

**Ban Ổn định Tài chính đã thành lập Nhóm Đặc trách về Công bố 

Tài chính Liên quan đến Khí hậu (TCFD) vào năm 2015 để cải thiện 

và tăng cường báo cáo thông tin tài chính liên quan đến Khí hậu.

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-TCFD-Status-Report-FINAL-053119.pdf


Chúng ta đang sống trong thời kỳ gián đoạn

và khủng hoảng
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• Thế giới xung quanh chúng ta đang thay đổi nhanh chóng hơn bao 

giờ hết. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang đẩy nhanh sự gián đoạn và 

gia tăng những bất trắc. Các công nghệ đột phá, biến động địa chính trị 

và những kỳ vọng mới từ các bên liên quan cũng đang thay đổi chiến 

lược kinh doanh ngày nay — hơn một thập kỷ trước. 

• Vào những thời điểm xảy ra những bất trắc như vậy, chúng ta cần phải 

nhận thức rõ về những gì đang xảy ra trên thế giới, những bất trắc này

thay đổi thế nào trong tương lai và ảnh hưởng của chúng đến hoạt 

động kinh doanh của mình.

• Nhưng chúng ta thường phủ nhận, bị động hoặc thể hiện thiên kiến xác 

nhận khi phản ứng với những bất trắc trong tương lai. Thông thường rất 

khó để suy nghĩ một cách hiệu quả về những vấn đề phức tạp và thay 

đổi không thể đoán trước.

• Hơn bao giờ hết, chúng ta cần có khả năng suy nghĩ về những thay đổi 

phức tạp và không đoán trước được và đưa ra những quyết định 

chiến lược khôn ngoan khi đối mặt với những bất trắc.



Phân tích kịch bản có thể giúp ích như thế nào?
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• Các kịch bản là những mô tả dạng viết về 

những tình huống khác nhau có thể xảy ra

trong tương lai

• Các kịch bản sửa lại những thành kiến nhận 

thức. Các kịch bản tốt sẽ hạn chế các giả định 

và giúp chúng ta xác định các điểm mù trong 

suy nghĩ của mình.

• Các kịch bản không phải là dự đoán hoặc 

dự báo về tương lai. Chúng mô tả một tập 

hợp các giả thuyết hợp lý trong tương lai.

• Các kịch bản cho phép chúng ta kiểm tra độ 

ổn định của chiến lược cũng như các quy 

trình quản lý rủi ro và kế hoạch chuẩn bị.

Phân tích kịch bản là một quá trình cho phép chúng ta khám phá những bất trắc và đưa ra quyết định khôn 

ngoan hơn ngay hôm nay. 



Những lợi ích của phân tích kịch bản
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Xác định những điểm mù 

và thúc đẩy tư duy tập thể 

thông qua thử nghiệm 

các giả định về tương lai.

Hỗ trợ phát triển 

chiến lược kinh 

doanh có khả năng

chống chịu tốt hơn. 

Nâng cao năng lực

để hiểu về tính bền

vững và BĐKH.

Cung cấp một nền

tảng để liên kết và

cộng tác trong một

doanh nghiệp.

Cải thiện sự nhanh

nhạy của cá nhân và

tổ chức.

Khuyến khích tư duy

và thử nghiệm các 

giải pháp khả thi cho 

những thay đổi trong 

tương lai.
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Hướng dẫn
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Các kịch bản liên quan đến BĐKH của BSR trong báo cáo 

này tưởng tượng ra 03 tình huống có thể xảy ra trong

tương lai trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Đây 

không phải là những dự đoán cho những gì sẽ diễn ra trong

tương lai, thay vào đó, những kịch bản này mô tả một cách 

giả thuyết về việc tương lai có thể trở nên như thế nào. Không 

có kịch bản nào trong số này sẽ diễn ra chính xác như đã viết. 

Tuy nhiên, với vai trò là bộ 03 kịch bản về tương lai, chúng

cung cấp công cụ để hạn chế những giả định về tương lai của

chúng ta, kiểm tra độ ổn định của những chiến thuật và kế

hoạch kinh doanh và xác định những cơ hội để tăng cường

khả năng chống chịu trong tổ chức của mình.

Làm thế nào để vận dụng các kịch bản?



Làm thế nào để phân tích kịch bản? 
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Đọc từng kịch bản trong số 03 kịch bản. Kịch bản nào mô tả gần nhất với tương lai mà bạn đang chuẩn bị

sẵn sàng cho nó? Có bất kỳ tình huống nào trong số này mô tả tương lai mà bạn đang lờ đi nhưng không 

nên làm vậy hay không?

Đối với mỗi tình huống, rủi ro và cơ hội nào sẽ được đưa ra cho công ty của bạn khi đang hoạt động?

Bạn có thể thực hiện những hành động nào để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội phù hợp, hiệu quả với 

hầu hết hoặc tất cả các tình huống? Có bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào quan trọng đến mức ngay cả khi chúng 

chỉ xảy ra trong một tình huống, bạn vẫn nên xây dựng kế hoạch dự phòng cho chúng không?

Phân tích kịch bản được thực hiện tốt nhất trong một hội thảo với nhiều bên liên quan nội bộ. Những người tham gia chính có thể bao gồm 

người đứng đầu của nhiều phòng ban hoặc nhóm — chẳng hạn như bộ phận vận hành, tài chính và nhân lực… — những người có thể 

đưa ra nhiều kiến thức về chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Khi những người tham gia hội thảo đã được tập hợp, hãy làm theo các bước sau:

Mặc dù các kịch bản này mô tả các kết quả có thể xảy ra trong tương lai mà các công ty nên chuẩn bị cho các kết quả đó, nhưng mọi 

người cũng có thể tác động đến những gì có thể xảy ra. Phân tích kịch bản có thể giúp công ty của bạn và mọi người hình dung ra một 

tương lai thích ứng tốt hơn với khí hậu sẽ liên quan như thế nào đối với doanh nghiệp. Sau đó, công ty và nhân viên trong công ty của bạn 

có thể bắt đầu phát triển các chính sách, chương trình và các giải pháp khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh được chuẩn bị sẵn sàng và

có thể thích ứng với khí hậu.



Phương pháp tiếp cận chi tiết dành cho hội thảo
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1. Xác định những

người tham gia hội

thảo

2. Hiểu bối cảnh
3. Khám phá những

hàm ý
4. Báo cáo sơ bộ

• Tìm người tham gia từ 

các bộ phận như truyền 

thông, quản lý rủi ro, tài 

chính, hậu cần, sản 

xuất, chuỗi cung ứng và 

nhân lực.

• Xác định những người 

điều hành đặt câu hỏi 

trong hội thảo, ghi chép 

và báo cáo lại cho nhóm 

và tổ chức.

• Khuyến khích những

người điều hành hội 

thảo và những người 

tham gia đọc các kịch

bản trong báo cáo này

trước hội thảo. Bắt đầu 

suy nghĩ về những rủi ro 

và cơ hội khác nhau.

• Tại hội thảo, tập trung 

vào các rủi ro tác động 

cao, khó lường trước. 

Chú ý đến những nhóm 

nào nêu bật các vấn đề 

cụ thể, vì một số chủ đề 

có thể phù hợp hơn cho 

những nhóm nhất định.

• Khuyến khích người

tham gia phát biểu và 

đóng góp cho hội thảo.

• Tóm tắt các rủi ro chính 

và giải pháp cho công ty. 

Để kết thúc hội thảo, 

cuộc thảo luận và những 

hiểu biết sâu sắc cần 

được báo cáo lại cho tất 

cả những người tham 

gia. Bản tóm tắt này có 

thể bao gồm các thông tin 

về hình thức và mục đích

tổ chức hội thảo, thành 

phần tham dự và các 

khuyến nghị cho doanh 

nghiệp.
Xem slide 14 cho những bước được đề xuất tiếp theo sau buổi hội thảo.



Chương trình hội thảo
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Tùy vào nhu cầu và ưu tiên của công ty bạn mà các hội thảo phân tích kịch bản có thể kéo dài từ 2-4 giờ. Dưới đây là chương trình làm 

việc được đề xuất kéo dài khoảng 2 giờ.

Tổng quan dự án

Tổng quan kịch bản

Thảo luận nhóm

Thảo luận chung

• Giới thiệu mục đích của việc tham gia hội thảo phân tích kịch bản khí hậu, tham khảo các hàm ý đối

với tác động kinh doanh, quản lý rủi ro và khả năng phục hồi tổng thể.

15 phút

• Tóm tắt ngắn gọn 03 kịch bản trong báo cáo này và lưu ý những điểm khác biệt chính liên quan đến

tác động khí hậu và sự khác biệt kinh tế xã hội trong mỗi kịch bản.

20 phút

20 phút

• Người điều phối tóm tắt kết quả của các cuộc thảo luận nhóm, đặc biệt là về các rủi ro chính, tác

động và sự không chắc chắn của chúng, và các giải pháp tiềm năng để giảm thiểu những rủi ro đó.

60-80 phút

• Người điều phối tóm tắt kết quả cho tất cả những người tham gia hội thảo và xác định các bước tiếp 

theo để xây dựng một doanh nghiệp có thể thích ứng với khí hậu. Xem slide 14 để biết các bước 

được đề xuất tiếp theo.

10 phút
Tóm tắt/Những

bước tiếp theo

• Người điều phối chia người tham gia thành các nhóm khoảng 5-7 người mỗi nhóm để thảo luận về 

từng tình huống và khuấy động cuộc trò chuyện bằng các câu hỏi đã chuẩn bị trước. (Xem slide tiếp 

theo.)



Thảo luận nhóm
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Câu hỏi

1. Bạn thấy những rủi ro hàng đầu mà doanh nghiệp của mình phải đối mặt trong mỗi tình huống là gì?

❑ Liệt kê ít nhất 5-8 rủi ro

2. Trong số những rủi ro bạn xác định được, điều gì sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến công ty của bạn trong 10 năm tới?

❑ Bạn nghĩ rủi ro nào sẽ ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động kinh doanh của bạn trong 10 năm tới?

3. Trong số những rủi ro bạn xác định được, điều gì là không thể dự đoán trước? Và điều gì dễ dự đoán nhất?

4. Các giải pháp khả thi để công ty của bạn có thể giải quyết những rủi ro đã xác định là gì?

❑ Có giải pháp nào giảm thiểu được nhiều hơn một rủi ro không?

❑ Doanh nghiệp của bạn hiện có hoặc có thể tạo ra những tài sản nào để giảm thiểu những rủi ro này?

Chia tất cả những người tham gia ra thành các nhóm để thảo luận. Cùng với người hỗ trợ, mỗi

nhóm sẽ trả lời những câu hỏi dưới đây cho cả 03 kịch bản.

• Mỗi người tham gia nên viết những ý tưởng của họ và tự trả lời các câu hỏi trước khi chia sẻ với cả nhóm. 

• Lý tưởng nhất là mỗi nhóm sẽ bao gồm nhiều bộ phận và ban kinh doanh khác nhau.



Khung phản hồi
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Trong quá trình thảo luận, các người điều hành/hỗ trợ thảo luận có thể sắp xếp những rủi ro đối với công ty 

dựa trên Tác động (thấp đến cao) và Tính không thể dự đoán (thấp đến cao). Mỗi rủi ro có thể được đặt 

trong góc phần tư thích hợp dựa trên thông tin đầu vào của người tham gia. Điều này có thể giúp ưu tiên một 

cách trực quan các vấn đề mà công ty nên tập trung xử lý và các giải pháp phù hợp có thể giải quyết các vấn

đề này.

Rủi ro tác động cao và không thể 

đoán trước được đối với doanh 

nghiệp của bạn
T

ín
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k
h

ô
n

g
th

ể

d
ự

đ
o

á
n

Cao

Thấp Tác động

Thấp

Cao



Tăng cường khả năng thích ứng với khí hậu cho doanh nghiệp ở Việt Nam
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Doanh nghiệp của bạn có thể ưu tiên các rủi ro khí hậu, ủy thác nguồn lực của nhóm để giải quyết những rủi ro 

và nắm bắt cơ hội, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi của doanh nghiệp trước các cú sốc bên ngoài.

Nâng cao hiểu biết của công ty 

bạn về các rủi ro và cơ hội liên 

quan đến khí hậu, đồng thời 

chuẩn bị cho doanh nghiệp khả 

năng thích ứng với khí hậu.

• Ưu tiên xử lý rủi ro và nắm bắt cơ hội theo thời gian. Rủi ro và 

cơ hội có thể là ngắn hạn (0-24 tháng), trung hạn (2-3 năm) và dài 

hạn (3-5 + năm). Điều này có thể tạo ra một kế hoạch hành động và 

cho phép những người ra quyết định của công ty ưu tiên các nguồn 

lực để quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội thích hợp.

• Phân loại các loại rủi ro và cơ hội và phân quyền cho các nhóm. 

Việc phân biệt theo các loại hình, chẳng hạn như cơ quan quản lý 

hoặc quy định, có thể giúp doanh nghiệp của bạn xác định bộ phận 

nào phù hợp nhất để giải quyết và chuẩn bị cho những vấn đề cụ 

thể.

• Rà soát chuỗi cung ứng để xác định tính dễ bị tác động trước

rủi ro và các lĩnh vực cần được tăng cường. Mỗi tình huống đều 

có ý nghĩa đối với chuỗi cung ứng của công ty bạn. Xác định nhà 

cung cấp nào dễ chịu ảnh hưởng nhất từ BĐKH.
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Các kịch bản BĐKH 

cho các doanh nghiệp ở Việt Nam



Những tóm tắt cấp cao
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Sự gia tăng của BĐKH đã làm mối 

quan hệ giữa các quốc gia xấu đi, 

khiến nhiều thị trường như Việt Nam 

coi trọng các vấn đề an ninh năng 

lượng thông qua những chính sách 

khai thác tài nguyên và bảo hộ.

Thực trạng BĐKH là điều không còn

phải bàn cãi trên toàn cầu. Thế giới

đang tập trung vào việc phát triển

bền vững. Tuy nhiên, nếu so sánh thì

mức độ tiến triển của Việt Nam vẫn

còn hạn chế.

Việt Nam và cộng đồng toàn cầu 

phần lớn đã chuyển đổi sang các 

nền kinh tế cacbon thấp, nhưng 

sự phát triển xã hội đã bị chậm lại

cùng với sự bất bình đẳng ngày

càng lớn ở khu vực đô thị.

3. Sự chia rẽ nghiêm trọng2. Đương đầu với cái nóng1. Mở rộng không đồng đều

Phần này bao gồm 03 kịch bản BĐKH cho năm 2030 có thể được sử dụng để kiểm tra độ ổn định của chiến 

lược, quản lý rủi ro và khả năng chống chịu với khí hậu tổng thể của các công ty ở Việt Nam.



Mở rộng không đồng đều* Năm 2030, Việt Nam và cộng đồng toàn cầu đang sử dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng 

cacbon thấp. Năng lượng tái tạo được mở rộng nhờ các chương trình khuyến khích dài hạn 

của chính phủ và hệ thống lưới điện hiện đại hóa. Các doanh nghiệp có thể đáp ứng những

mục tiêu về năng lượng vận hành và giảm phát thải, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh 

của mình mà không cần phụ thuộc nhiều vào than. Tuy nhiên, các công việc trong hệ thống 

năng lượng tái tạo là dành cho những người Việt Nam hoặc người nước ngoài có trình độ học 

vấn cao vì thường không có các khóa ‘đào tạo lại kỹ năng’.

Lượng mưa tăng lên dẫn đến lũ quét mạnh hơn và thường xuyên hơn ở các thành phố như Hồ 

Chí Minh. Thời gian phục hồi chậm, bao gồm mất điện kéo dài và thiếu hụt nguồn cung lương 

thực liên tục tàn phá những nhóm dân cư nghèo hơn vốn đã thiếu hệ thống thoát nước thải 

tiêu chuẩn. Thiệt hại định kỳ làm gián đoạn quy trình làm việc và thanh toán tiền thuê nhà, dẫn 

đến tỷ lệ trục xuất cao hơn, căng thẳng trong cộng đồng, cướp bóc và bạo lực.

Với sự gia tăng tiêu thụ và đóng gói sản phẩm, lượng chất thải phát sinh ở Việt Nam tăng gần 

gấp đôi so với một thập kỷ trước, đồng thời tỷ lệ tái chế và tái sử dụng thấp dẫn đến các nhà 

máy xử lý quá công suất và gia tăng ô nhiễm nguồn nước. Thiệt hại về năng suất và sức khỏe 

của con người là điều hiển nhiên. Các đợt khô hạn kéo dài hơn làm ảnh hưởng đến nguồn dự 

trữ nông nghiệp và thu nhập nông thôn, tuy nhiên tình trạng khan hiếm nước khiến một số 

cộng đồng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào hệ thống nước bị xâm phạm. Sức 

khỏe cộng đồng trở nên tồi tệ hơn khi cộng đồng nông thôn ngày càng tìm kiếm dịch vụ chăm 

sóc ở các khu vực thành thị và ngày càng thêm gánh nặng cho cơ sở hạ tầng phòng khám và 

bệnh viện.

Các công ty dịch vụ tài chính toàn cầu thực hiện các hướng dẫn về rủi ro môi trường khi tài trợ 

cho các dự án ở các vùng và khu vực nhạy cảm, chẳng hạn như nhiên liệu hóa thạch. Các 

công ty Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn quốc tế ngày càng tuân thủ các chế độ báo cáo chặt chẽ 

hơn và có chứng chỉ quốc tế để xác minh nguồn nguyên liệu có xác đáng và sự minh bạch của

tính bền vững cao hơn.

• RCP 2.6 - Đây là kịch bản tham vọng nhất về giảm khí thải nhà kính. Lượng phát thải 

đạt đỉnh vào giữa thế kỷ, sau đó giảm xuống do hoạt động loại bỏ CO2 khỏi khí 

quyển. Kịch bản này đòi hỏi sự tham gia sớm của tất cả các nước phát thải chính, 

bao gồm cả các nước đang phát triển, vào những chương trình giảm phát thải có hệ 

thống.

• SSP4 - Có thách thức thấp đối với giảm thiểu và thách thức cao đối với thích ứng.
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Năm 2030—Làm thế nào chúng ta 

đến được đây?

• Việt Nam tạo ra cơ sở hạ tầng tài chính và quy định thân thiện 

hơn với nhà đầu tư để mở rộng năng lượng tái tạo, chẳng hạn 

như quy trình phê duyệt dự án minh bạch hơn giữa nhiều cơ 

quan chính phủ.1 Các công ty dịch vụ tài chính khuyến khích dòng 

vốn và việc cho vay đối với các dự án tái tạo ở Việt Nam.

• Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lưới điện đã cho phép mở rộng mạnh 

mẽ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc 

gió. Việc đầu tư vào các địa điểm và dự án các-bon thấp vẫn tiếp 

tục. Các khoản trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch bị loại bỏ dần và 

các ưu đãi hào phóng hơn cho năng lượng tái tạo được thiết lập, 

chẳng hạn như thuế mặt trời.2

• Các chương trình giáo dục còn ít và thiếu kinh phí, dẫn đến sự 

tập hợp phân tán của các nhóm thu nhập thấp trong các công việc 

thâm dụng lao động và công nghệ thấp.3

• Các áp lực liên quan đến khí hậu, chẳng hạn như hạn hán, xói 

mòn bờ biển và thiếu nước làm gia tăng tình trạng di cư và buộc 

các cộng đồng nông thôn phải tìm kiếm việc làm ở các thành phố 

khi sinh kế nông nghiệp của họ bị thiệt hại nặng nề. 4

• Các khu vực chứa nước có nguy cơ bị ô nhiễm, khiến hàng triệu 

người dễ bị ốm đau và nhiễm các bệnh mãn tính. Các môi trường 

đô thị bị thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên nghiêm trọng, như nước 

ngọt, gây ra sự trì hoãn trong việc phục hồi sau thiên tai. 5

1. (2016) Đánh giá các chiến lược thích ứng bền vững cho các đồng bằng lớn dễ bị gây hại bằng cách sử dụng mô hình động lực 

học hệ thống: Nông nghiệp lúa ở đồng bằng song Cửu Long ở tỉnh An Giang, Việt Nam

2. (2020) Kinh doanh sinh thái: Việt Nam phê duyệt kế hoạch giá cước thứ hai cho năng lượng mặt trời

3. (2019) McKinsey: Khám phá một con đường thay thế cho tương lai năng lượng của Việt Nam

4. (2018) Ngân hàng Thế giới: Việc làm trong tương lai của Việt Nam

5 (2017) Đánh giá về chất lượng nước ngầm hiện nay ở Việt Nam

Lượng mưa lớn hơn: lượng mưa 

hàng năm của Hà Nội sẽ tăng 

180%

Lượng mưa gia tăng: Việt Nam

sẽ hứng chịu lượng mưa lớn hơn 

gần 6% trong các cơn bão.

Nhiều đợt nắng nóng hơn: 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 

nguy cơ đối mặt với nhiều đợt 

nắng nóng hơn 5% so với hàng 

năm

Nhiều ngày nóng hơn: Thành 

phố Hồ Chí Minh sẽ phải trải qua 

hơn 12 ngày có nhiệt độ tối đa 

hàng ngày vượt quá 35ºC mỗi

năm

Hiện tượng 10 năm có mộtKết quả trung bình

180%▲

Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đang trên đà tăng 1.5°C, các doanh

nghiệp tại Việt Nam có thể lường trước những điều sau:

Những tác động thực tế vào năm 2030

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716303734
https://www.eco-business.com/news/in-bittersweet-move-vietnam-approves-second-feed-in-tariff-scheme-for-solar/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/exploring-an-alternative-pathway-for-vietnams-energy-future
http://documents.worldbank.org/curated/en/973841543238555966/pdf/129380-v4-WB-Vietnam-Future-Jobs-Main-report-English.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-017-9631-z


Năm 2030, thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích ứng với khí hậu ấm hơn và những 

tác động thực tế khó lường hơn của nó. Việt Nam phải đối mặt với lũ lụt theo mùa dữ dội hơn và các 

cơn bão 100 năm mới thấy thường xuyên hơn, và việc chúng tàn phá các bờ biển và khu vực đô thị 

trũng thấp. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ và các chương trình hỗ trợ đa phương nhằm thích 

ứng với BĐKH, một số cộng đồng không thể phục hồi hoàn toàn trước khi một thảm họa khí hậu khác 

lấn át các nguồn lực công.

Trong khi nỗ lực toàn cầu hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững vẫn tiếp tục, thì những tiến bộ

ở Việt Nam vẫn tương đối chậm chạp. Tiến độ đạt được đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của 

Liên hợp quốc còn hạn chế. Ở Việt Nam, những cải cách về các chương trình bảo hiểm xã hội là

chưa ấn tượng khi chỉ đưa ra một số lựa chọn cho người lao động và tầng lớp trung lưu thấp hơn để 

tăng lương hưu hoặc mở rộng lựa chọn giáo dục của mình. Tuy nhiên, nhóm thu nhập thấp vẫn gặp 

khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính, đảm bảo các khoản vay lãi suất thấp và nhận được 

sự bảo vệ dành cho người tiêu dùng. Các trung tâm đô thị ghi nhận sự gia tăng việc làm về cả lao 

động chân tay cũng như theo hướng dịch vụ, đặc biệt là trong ngành công nghệ và ngày càng có 

nhiều phụ nữ tham gia vào những việc làm mới tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong nước.

Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục đề xuất luật mới hỗ trợ các nguồn năng lượng thay thế, mặc 

dù quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống hơn gặp trở ngại do lưới điện cũ đang gặp khó khăn 

trong việc giải tỏa công suất mới. Tỷ lệ hoàn thành các đập thủy điện của Việt Nam vẫn tiếp tục được 

duy trì, làm cạn kiệt nguồn nước ngọt vốn đã bị đè ép bởi các hoạt động xả và thải không đúng cách.

Những đợt khô hạn kéo dài làm gián đoạn việc thu hoạch nông nghiệp và tạo thêm áp lực cho các 

cộng đồng nông dân ở nông thôn vốn đã mất đi những cá nhân di cư đến các khu vực thành thị để 

kiếm việc làm. Cơ sở hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội quan trọng vẫn bị quá tải, và nhiều khu dân 

cư trở nên quá đông đúc với những người di cư từ cả các cộng đồng nông thôn và các thị trấn nhỏ 

hơn ở thành thị.

Cơ quan giao dịch chứng khoán Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp công bố thông tin về tính bền 

vững hàng năm, và các nhà đầu tư nước ngoài mong đợi sự minh bạch hơn về các rủi ro khí hậu, 

đặc biệt là báo cáo phát thải khí nhà kính. Việc huy động vốn cho các dự án ngày càng dựa vào 

nguồn tài trợ quốc tế bổ sung để trang trải các chi phí thích ứng với khí hậu — chi phí để chuẩn bị và 

phục hồi sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt hoặc các tác động vật lý khác liên quan đến 

khí hậu. Những chi phí này hiện được coi là chi phí tiêu chuẩn của hoạt động kinh doanh.

Đương đầu với cái nóng*

• RCP 8.5 - Đây là một kịch bản với lượng khí thải cao phát sinh do có ít nỗ lực
khử cacbon và thể hiện sự thất bại trong việc kiềm chế sự nóng lên toàn cầu 
vào năm 2100.

• SSP2 - Có những thách thức trung bình đối với giảm thiểu và thích ứng, bởi
các xu hướng xã hội, kinh tế và công nghệ toàn cầu không thay đổi đáng kể so 
với các mô hình lịch sử.
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Năm 2030—Làm thế nào chúng ta đến

được đây?

• Sóng nhiệt làm giảm năng suất của công nhân, qua đó thúc đẩy các 

cơ sở sản xuất cung cấp hệ thống thông gió tốt hơn và điều hòa 

không khí công nghiệp.

• Cư dân nông thôn bị buộc phải rời khỏi cộng đồng của họ khi các 

nhà máy thủy điện nhấn chìm một phần đáng kể diện tích đất canh 

tác. 6

• Việc di cư từ nông thôn ra thành thị vượt xa nhu cầu về lao động

và cơ sở hạ tầng sẵn có, gây áp lực mạnh lên các hệ thống nhà ở 

và phúc lợi xã hội. 7

• Sản xuất linh kiện điện tử ở Việt Nam tiếp tục phát triển, thu hút lao 

động vào các cụm thành phố đô thị để có cơ hội nhận lương cao 

hơn. Nhu cầu về nâng cao kỹ năng công nghệ tăng mạnh, thúc đẩy 

các công ty và các chương trình của chính phủ cung cấp nhiều tài 

nguyên và chương trình đào tạo có mục tiêu hơn. 8

• Các tổ chức tài chính hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang các 

phương thức kinh doanh bền vững hơn. Các trường hợp ngoại lệ 

được đưa ra cho những lĩnh vực nhạy cảm. Ví dụ, để đảm bảo 

nguồn vốn, dầu cọ phải được chứng nhận và các nhà máy nhiệt 

điện than phải sử dụng công nghệ thu giữ và cô lập các-bon. 9

• Các chương trình xã hội của chính phủ hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp

cận các cơ hội giáo dục và đào tạo lại người lao động.10

6. (2016) Tổ chức Di cư Quốc tế: Di cư, Môi trường và BĐKH ở Việt Nam

7. (2019) Tiếp xúc với lũ lụt, BĐKH và nghèo đói ở Việt Nam

8. (2019) Lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam: 5 ngành cần theo dõi

9. (2019) ING - Khung rủi ro môi trường và xã hội

10. (2016) Cuộc họp Nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc về Xóa đói giảm nghèo: Bảo trợ xã hội ở Việt Nam

Lượng mưa lớn hơn: lượng mưa 

hàng năm của Hà Nội sẽ tăng 

150%

Lượng mưa gia tăng: Việt Nam

sẽ hứng chịu lượng mưa lớn hơn 

gần 11% trong các cơn bão.

Nhiều đợt nắng nóng hơn: 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 

nguy cơ đối mặt với nhiều đợt 

nắng nóng hơn 7% so với hàng 

năm

Nhiều ngày nóng hơn: Thành 

phố Hồ Chí Minh sẽ phải trải qua 

hơn 60 ngày có nhiệt độ tối đa 

hàng ngày vượt quá 35ºC mỗi

năm

Hiện tượng 10 năm có mộtKết quả trung bình

150%▲

Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đang trên đà tăng 4.0°C, các doanh

nghiệp tại Việt Nam có thể lường trước những điều sau:

Những tác động thực tế vào năm 2030

https://publications.iom.int/system/files/assessing_the_evidence_viet_nam.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s41885-018-0035-4
https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-it-sector-5-industries-to-watch.html/
https://www.ing.com/web/file?uuid=ed90681d-ed77-48e6-8b5d-7010915a216b&owner=b03bc017-e0db-4b5d-abbf-003b12934429&contentid=47211
https://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2016/Poverty-SDGs/Dao-ppt.pdf


Các đợt nắng nóng kéo dài ở Đồng bằng sông Cửu Long làm hạn chế nguồn 

nước ngọt cung cấp cho các cánh đồng lúa và nông dân nuôi tôm ở miền Nam 

Việt Nam.7 Đồng thời, sương mù lạnh buốt không thể đoán trước ập đến các 

thành phố ở Tây Nguyên và ảnh hưởng lớn đến việc thu hoạch cà phê và chè 

hàng năm.8 Thời gian ấm áp kéo dài với độ ẩm cao ảnh hưởng đến sức khỏe 

cộng đồng và khiến người bệnh, người già phải nhập viện nhiều hơn. Các bệnh 

do véc tơ truyền phát triển mạnh và đe dọa đến năng suất của người lao động 

cũng như sản lượng kinh doanh.

Các quốc gia đang cạnh tranh gay gắt, dẫn đến chủ nghĩa dân tộc, tranh chấp 

thương mại và sự rút khỏi các thỏa thuận đa phương. Giống như các nước cùng

trong khu vực, Việt Nam ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng trong nước và xem

nhẹ sự phát triển dựa trên xã hội rộng hơn, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng để chủ 

động quản lý lũ lụt và xử lý nước thải. Thay vì hỗ trợ nhân viên với lịch trình làm 

việc linh hoạt hoặc gói y tế, các công ty địa phương ngày càng thay thế nhân viên 

toàn thời gian bằng các nhân viên bán thời gian.

Các chương trình thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo của chính phủ cuối cùng 

đã dừng lại, và các dự án tái tạo hiện có sẽ khiến vốn tư nhân rút đi do lo sợ rủi 

ro và bất trắc. Các nhà hoạch định chính sách ủng hộ những luật cho phép khai 

thác và thăm dò nhiên liệu hóa thạch, dỡ bỏ việc trì hoãn các nhà máy điện hạt 

nhân và lệnh cấm vận.

Quản lý và giảm thiểu chất thải cùng với bảo tồn và bảo vệ môi trường vẫn là 

những ưu tiên thấp. Tình trạng ô nhiễm không khí và nước gia tăng ở Hà Nội và 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trầm trọng, làm gây thêm những lo ngại về 

sức khỏe cộng đồng. Hầu hết các doanh nghiệp không ưu tiên nguồn cung ứng 

bền vững hoặc mua hàng có đạo đức, mà thay vào đó chọn đầu ra nhanh hơn và 

vòng đời sản phẩm ngắn hơn để tăng tiêu thụ.

Sự chia rẽ nghiêm trọng*

• RCP 8.5 - Đây là một kịch bản có lượng khí thải cao, phát sinh từ nỗ lực 

khử cacbon và thể hiện sự thất bại trong việc kiềm chế sự nóng lên toàn 

cầu vào năm 2100.

• SSP3 - Có nhiều thách thức đối với việc giảm thiểu và thích ứng.
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được đây?

• Những đợt nắng nóng kéo dài làm giảm năng suất của công 

nhân. Một số công ty xem xét hạn chế bảo hiểm y tế do chi phí

cao, chuyển từ nhân viên toàn thời gian sang nhân viên bán 

thời gian hoặc đầu tư nhiều hơn vào tự động hóa.

• Sự chia rẽ trên toàn cầu đã dẫn đến việc rút vốn đầu tư nước 

ngoài, hủy bỏ sự hợp tác và mối quan hệ thương mại giữa các 

quốc gia và các tổ chức đa phương. Giống như nhiều nước, 

Việt Nam cũng hướng nội, giảm thương mại quốc tế và kiểm

soát chặt tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng trong nước. 11

• Dòng tài chính quốc tế cho các dự án thủy điện và năng lượng 

mặt trời giảm. 12 Đóng góp của các thành viên cho ABD giảm 

đáng kể, làm giảm số lượng các chương trình giáo dục, dịch 

chuyển xã hội và phát triển con người ở Việt Nam.

• Hỗ trợ cho phát triển nhiên liệu hóa thạch tăng lên và hệ thống 

giao thông đô thị phần lớn chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.13

• Các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng thường xuyên trở 

nên trầm trọng hơn do hệ thống nhà ở chịu nhiều áp lực và gia 

tăng di cư.

• Các chính sách bảo tồn môi trường không được hỗ trợ, quản lý

chất thải và tài nguyên kém. Việc mở rộng kinh doanh được ưu 

tiên hơn là bảo vệ đa dạng sinh học và chống tội phạm động 

vật hoang dã.

11. (2020) Ngân hàng Phát triển Châu Á: Dự án và Đấu thầu

12. (2020) Bloomberg - Đơn vị năng lượng của Sharp xây dựng trang trại năng lượng mặt trời tại Việt Nam

13. (2020) Nhà ngoại giao: Thách thức ô nhiễm không khí lớn của Việt Nam

Lượng mưa lớn hơn: lượng mưa 

hàng năm của Hà Nội sẽ tăng 

150%

Lượng mưa gia tăng: Việt Nam

sẽ hứng chịu lượng mưa lớn hơn 

gần 11% trong các cơn bão.

Nhiều đợt nắng nóng hơn: 

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 

nguy cơ đối mặt với nhiều đợt 

nắng nóng hơn 7% so với hàng 

năm

Nhiều ngày nóng hơn: Thành 

phố Hồ Chí Minh sẽ phải trải qua 

hơn 60 ngày có nhiệt độ tối đa 

hàng ngày vượt quá 35ºC mỗi

năm

Hiện tượng 10 năm có mộtKết quả tổng quan

150%▲

Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu đang trên đà tăng 4.0 ° C, các doanh

nghiệp tại Việt Nam có thể lường trước những điều sau:

Những tác động thực tế vào năm 2030

https://www.adb.org/projects/country/vie/sector/education-1058
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-30/sharp-s-energy-unit-builds-45-megawatt-solar-farm-in-vietnam?sref=WH6rVRos
https://thediplomat.com/2020/03/vietnams-big-air-pollution-challenge/


Cảm ơn quý vị đã lắng nghe

BSR™ là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu hoạt động với mạng lưới gồm

hơn 250 công ty thành viên và các đối tác khác để xây dựng một thế giới 

công bằng và bền vững. Với các văn phòng ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, 

BSR™ phát triển các chiến lược và giải pháp kinh doanh bền vững thông 

qua tư vấn, nghiên cứu và phối kết hợp giữa các lĩnh vực.
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