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CÁC TỔNG GIÁM ĐỐC 
NGÂN HÀNG SÁNG LẬP RA 
BỘ CÁC NGUYÊN TẮC
“Hơn bao giờ hết, nhu cầu thúc đẩy tính bền vững trong lĩnh vực tài 
chính toàn cầu ngày nay là vô cùng lớn. Do đó, đây là thời điểm 
thích hợp để đưa ra bộ các Nguyên tắc toàn cầu về hoạt động 
ngân hàng có trách nhiệm. Tại Access Bank, chúng tôi cam kết 
thiết lập các tiêu chuẩn và thực hiện các giải pháp sáng tạo nhằm 
giải quyết các thách thức xã hội, kinh tế và môi trường. Chúng tôi 
tin rằng sẽ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững một cách 
tốt hơn nếu chúng ta có thể làm việc cùng nhau, sử dụng các 
nguyên tắc này làm hướng dẫn.”
HERBERT WIGWE ⎮Tổng giám đốc, Ngân hàng Access Bank

“Các vấn đề môi trường và xã hội hiện nay đặt ra vô số cơ hội và 
mối đe dọa cho các tổ chức tài chính. Các ngân hàng có thể nắm 
bắt các cơ hội và phát triển, hoặc bỏ qua các mối đe dọa và phá 
sản. Bộ các Nguyên tắc cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm 
cho phép các ngân hàng tạo ra nguồn doanh thu mới bằng cách 
kết nối thực sự với môi trường và xã hội.”
HASSAN ABDALLA⎮TGĐ Ngân hàng Arab African 
International Bank

“Trong suốt một thời gian dài Banorte đã tham gia vào các sáng 
kiến địa phương và quốc tế trong các khía cạnh xã hội, môi trường 
và quản trị. Tham gia với tư cách là người sáng lập bộ các Nguyên 
tắc cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm là cơ hội để tăng 
cường ảnh hưởng của các hoạt động của chúng tôi trong xã hội 
và đóng góp cho một tương lai bền vững hơn, đồng thời tạo ra giá 
trị cho tất cả các bên liên quan.”
MARCOS RAMIREZ MIGUEL⎮Tổng Giám đốc, Tập đoàn tài 
chính Banorte 

"Các ngân hàng phải là các tổ chức hoạt động có mục đích. Với bộ 
các Nguyên tắc hoạt động Ngân hàng có trách nhiệm, chúng tôi 
đang định vị lại vai trò của ngân hàng trong xã hội để có tác động 
tích cực đến cuộc sống của mọi người. Mục đích của BBVA là 
mang đến cơ hội cho mọi người. Chúng tôi tin rằng bộ các Nguyên 
tắc này rất phù hợp với chiến lược của chúng tôi và điều đó sẽ 
giúp chúng tôi củng cố cam kết phát triển bền vững."
CARLOS TORRES VILA⎮TỔNG GIÁM ĐỐC, BBVA

“Barclays là thành viên của Sáng kiến Tài chính Chương trình Môi 
trường của Liên hợp quốc trong hơn 20 năm và chúng tôi tự hào 
là một phần của nhóm nòng cốt gồm 28 ngân hàng đã xây dựng 
và phát triển các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có Trách 
nhiệm. Barclays tồn tại để giúp phát triển nền kinh tế bền vững và 
trao quyền cho mọi người xây dựng tương lai tốt hơn. Chúng tôi 
cam kết đóng góp để thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững 
và chúng tôi thực hiện điều này bằng cách giúp khách hàng của 
mình huy động hàng tỷ đô la từ các nguồn tài trợ môi trường và xã 
hội, nâng cao kỹ năng cho hàng triệu người và giúp thúc đẩy việc 
tạo ra việc làm.”
JES STALEY⎮TGĐ Tập đoàn Barclays PLC

“Tài chính về bản chất là hướng tới tương lai, và chúng ta phải đảm 
bảo rằng nó hoạt động không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì tương lai 
của con người và hành tinh. Khuôn khổ do UNEP FI đặt ra trong 
Bộ các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm sẽ cho 
phép chúng ta cùng đi theo hướng đó.”
JEAN-LAURENT BONNAFÉ⎮TGĐ BNP Paribass

“Chúng tôi muốn không ngừng tiến tới việc trở thành một ví dụ điển 
hình để tham khảo về các thông lệ thực hành tốt và sự đổi mới, 
nhân rộng tác động tích cực đến xã hội và tác động đến thị trường 
tài chính để thực hiện vai trò hỗ trợ và khuyến khích phát triển bền 
vững ngày một hiệu quả hơn.”
OCTAVIO DE LAZARI JUNIOR⎮TGĐ, Bradesco

“CIMB luôn nhấn mạnh việc tạo ra giá trị theo đó đòi hỏi phải có sự 
cân bằng tinh tế giữa lợi ích lâu dài của con người, hành tinh và lợi 
nhuận của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi vui mừng cam kết với các 
mục tiêu của UNEP FI để ủng hộ, thúc đẩy hoạt động ngân hàng 
có trách nhiệm và giúp thay đổi các hoạt động ngân hàng toàn 
cầu. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với vị thế là một ngành 
đóng vai trò như một công cụ quan trọng trong tăng trưởng kinh 
tế và thương mại toàn cầu, các ngân hàng có thể là một lực lượng 
mạnh mẽ để thay đổi, tạo ra một tác động tích cực lớn không chỉ 
về kinh tế, mà cả về mặt xã hội và môi trường.” 
TENGKU ZAFRUL AZIZ⎮TGĐ Tập đoàn CIMB 

“Trong nhiều năm, CIB đã nỗ lực để cung cấp vốn bền vững nhằm 
giúp khách hàng của chúng tôi phát triển, đền đáp lại cho các 
cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc, và kích thích thay 
đổi khả thi liên quan đến các tập quán kinh doanh vì môi trường. 
Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là các ngân hàng có lịch sử lâu 
đời về việc khuyến khích và tạo ra sự thay đổi phải phối hợp với 
nhau để tạo ra các khuôn khổ chiến lược và có tính khả thi, như bộ 
các Nguyên tắc toàn cầu về hoạt động Ngân hàng có trách nhiệm, 
để thúc đẩy thay đổi từ trên xuống.”
MR. MOHAMED SULTAN⎮Giám đốc vận hành, Ngân hàng 
Commercial International Bank – Ai Cập (CIB)

“Đối với Ngân hàng Golomt, thật vinh dự khi trở thành thành viên 
tích cực của UNEP FI và tích cực làm việc cùng với các ngân hàng 
hàng đầu trên toàn cầu để thúc đẩy sự tham gia bền vững ở Mông 
Cổ và tạo ảnh hưởng tích cực đến các ngân hàng, cộng đồng và 
khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm 
của mình đối với xã hội và tầm quan trọng của việc tạo ra và mang 
lại các cơ hội để nâng cao ý thức quan tâm tới môi trường.”
GANZORIG ULZIIBAYAR⎮TGĐ Ngân hàng Golomt 

“Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã cố gắng mở đường để thực 
hiện các hoạt động kinh doanh tốt hơn cho xã hội thông qua việc 
giới thiệu nhiều sản phẩm chưa từng có vào thị trường của chúng 
tôi. Bộ các nguyên tắc cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm 
mới sẽ hướng dẫn chúng tôi trong việc phát triển trên nền tảng 
những gì chúng tôi đạt được cho đến nay và cho phép các ngân 
hàng thể hiện một cách đáng tin cậy các hành động cụ thể của họ 
trong việc xây dựng một thế giới tốt hơn.” 
ALI FUAT ERBIL⎮Chủ tịch & TGĐ, Ngân hàng Garanti 



“Vai trò của ngân hàng là xây dựng tương lai. Chúng tôi cam kết 
hưởng ứng những chuyển đổi tích cực của các nền kinh tế và xã 
hội của chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh các phương pháp tiếp 
cận mang tính tập thể và khuôn khổ thông lệ thực hành tốt nhất 
như bộ các Nguyên tắc cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm 
để cùng với các bên liên quan tạo ra các tác động tích cực.”
FRÉDÉRIC OUDÉA⎮TGĐ, Societe Generale

“Thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi 
muốn góp phần cho sự chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp 
và các mục tiêu xã hội, như nêu trong các Mục tiêu Phát triển bền 
vững, Thỏa thuận Khí hậu Paris và Nguyên tắc định hướng về Kinh 
doanh và Nhân quyền. Đó chính là việc giảm thiểu rủi ro, cải thiện 
khả năng phục hồi và tạo cơ hội cho một xã hội tốt hơn. Cùng với 
nhau, chúng ta đang đi trên một hành trình hướng tới một tương 
lai bền vững.”
CASPER VON KOSKULL⎮TGĐ, Nordea

““Ngành tài chính đang ở một vị trí rất tốt để đóng góp cho một 
thế giới bền vững. Với quy mô của những thách thức toàn cầu, 
một sáng kiến toàn cầu như Bộ các Nguyên tắc UNEP FI cho hoạt 
động Ngân hàng có trách nhiệm là rất quan trọng để đạt được 
một sự thay đổi mang tính hệ thống. Đây là một cột mốc quan 
trọng để thúc đẩy hành trình của các ngân hàng hướng tới một 
mô hình kinh doanh bền vững và các nguyên tắc này cung cấp 
một lộ trình tốt. Chúng tôi kêu gọi tất cả các ngân hàng xác nhận 
và đăng ký thực hiện các Nguyên tắc này.”
PETER BLOM⎮TGĐ Ngân hàng Triodos

“Chúng tôi tin rằng kinh doanh có trách nhiệm là việc thiết lập và 
nuôi dưỡng nền tảng tăng trưởng cho các thế hệ tiếp theo. Để 
thành công, các ngân hàng cần đưa chính sách bằng văn bản 
của mình vào hành động thông qua chiến lược tạo ra giá trị lâu 
dài bằng hoạt động ngân hàng bền vững. Tập đoàn KCB tin rằng 
những nguyên tắc này sẽ tạo ra một con đường hướng tới việc đạt 
được thành công tài chính bền vững và mở rộng cánh cửa tự do 
tài chính.”
JOSHUA N. OIGARA⎮TGĐ Tập đoàn KCB  

“Hoạt động ngân hàng có trách nhiệm không phải là một khái niệm 
mới – nhưng bộ các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có 
trách nhiệm khẳng định tầm quan trọng của khái niệm này, đặc 
biệt là trong thời đại ngày nay. Bởi vì ngân hàng chỉ có thể hoàn 
thành mục đích của mình, tạo ra sự trao quyền tài chính, việc làm 
và tăng trưởng kinh tế nếu nó đối xử với khách hàng, cổ đông và 
xã hội với sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận. Đây là lợi 
nhuận có mục đích; đây là cốt lõi của tinh thần trách nhiệm.”
ANA BOTIN⎮Chủ tịch điều hành Tập đoàn Santander

“Các ngân hàng trong thời đại mới như YES BANK đang mở đường 
cho một hệ thống kinh tế mới, hướng tới tăng trưởng bền vững. 
YES BANK đã và đang lồng ghép các đặc điểm của ngân hàng 
có trách nhiệm bằng cách hướng tới thị trường, các sản phẩm tài 
chính bền vững, sáng tạo và có tác động tích cực đến các Mục 
tiêu Phát triển Bền vững. Lộ trình mạnh mẽ được tạo ra bởi sáu 
Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có trách nhiệm, được UNEP 
FI, YES BANK và 27 ngân hàng toàn cầu khác cùng xây dựng và 
phát triển, chắc chắn sẽ cho phép ngành ngân hàng toàn cầu thay 
đổi cách tiếp cận từ tối đa hóa lợi nhuận sang tối ưu hóa lợi nhuận 
và gắn tăng trưởng trong tương lai với phát triển bền vữngt.”
NAMITA VIKAS⎮Chủ tịch Tập đoàn & Giám đốc toàn cầu phụ 
trách Chiến lược khí hậu và hoạt động ngân hàng có trách 
nhiệm – Ngân hàng YES Bank

“Bằng cách tham gia với tư cách là một khu vực ngân hàng quy mô 
toàn cầu vào lực lượng phát triển, thực hiện và tích hợp một bộ 
các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có Trách nhiệm giúp 
hướng dẫn cách chúng ta hoạt động, chúng ta có thể định hình 
tương lai mà tất cả chúng ta mong muốn bằng cách hành động 
để đáp ứng những mong đợi của xã hội hiện nay một cách có 
trách nhiệm. Land Bank mong muốn đóng góp và chia sẻ chuyên 
môn và kinh nghiệm của tập đoàn có quy mô toàn cầu trong việc 
hướng dẫn ngành hướng tới một khuôn khổ thông minh hơn và có 
thể đo lường tốt hơn.” 
TP NCHOCHO⎮TGĐ Ngân hàng Land Bank 

“Là một ngân hàng hàng đầu trên lục địa, với hoạt động tại 20 quốc 
gia châu Phi, chúng tôi hỗ trợ việc xây dựng và phát triển bộ các 
Nguyên tắc UNEP FI cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm. 
Những nguyên tắc toàn cầu này khuyến khích các ngân hàng suy 
nghĩ kỹ về các tác động rộng lớn hơn - cả tiêu cực và tích cực - đối 
với xã hội và môi trường nơi chúng ta sống và làm việc, và đưa 
những suy nghĩ này vào việc ra quyết định của chúng ta.” 
SIMPHIWE TSHABALALA⎮TGĐ Tập đoàn Standard Bank 

“Westpac tự hào là thành viên sáng lập của UNEP FI và Nguyên tắc 
Xích đạo - luôn đi đầu trong việc tạo ra tác động tích cực thông 
qua hoạt động ngân hàng. Chúng tôi tự hào vì từ lâu nay đã được 
ghi nhận cho những hành động về các vấn đề bền vững và đó là lý 
do tại sao chúng tôi rất tự hào được hỗ trợ việc xây dựng và phát 
triển bộ các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có trách nhiệm 

- củng cố cam kết của chúng tôi đối với Thỏa thuận Khí hậu Paris 
và các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, những 
điều đóng vai trò trung tâm trong chiến lược bền vững năm 2020 
của chúng tôi”
BRIAN HARTZER⎮TGĐ Tập đoàn Westpac 

“Những nguyên tắc này cộng hưởng với các giá trị của Ngân hàng 
Piraeus và củng cố văn hóa của tổ chức, được sáng lập dựa trên 
trách nhiệm giải trình, chế độ trọng dụng nhân tài và sự minh 
bạch. Chúng tôi tán thành bộ các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân 
hàng có Trách nhiệm, bởi vì chúng tôi tin rằng các mối quan hệ 
có trách nhiệm với khách hàng, cổ đông, nhân viên và xã hội của 
chúng tôi cho chúng tôi một lợi thế cạnh tranh trong việc xây dựng 
niềm tin, hỗ trợ phát triển bền vững và khởi động lại nền kinh tế 
Hy Lạp.”
CHRISTOS MEGALOU⎮TGĐ Ngân hàng Piraeus

“Bộ các nguyên tắc cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm tạo 
ra một ngôn ngữ chung trong các tập quán hoạt động ngân hàng 
có trách nhiệm trên toàn thế giới. Nó mang lại cho các ngân hàng 
một nền tảng chung để xây dựng một tương lai bền vững.” 
RALPH HAMERS⎮TGĐ Tập đoàn ING

“Để trở thành một tập đoàn tài chính có trách nhiệm, tăng trưởng 
và phát triển cùng với xã hội, Tập đoàn tài chính Shinhan đã và 
đang thực hiện tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi về "Tài chính nhân 
đạo, người bạn đồng hành của bạn cho tương lai". Các nguyên tắc 
cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm cho phép chúng ta phổ 
biến tư duy tích hợp theo đó tạo ra những tác động tích cực đến 
xã hội và môi trường của chúng ta.”
CHO YONG-BYOUNG ⎮TGĐ Tập đoàn tài chính Shinhan 

"Là một trong những ngân hàng sáng lập của bộ các "Nguyên tắc 
cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm", ICBC sẽ tiếp tục nỗ lực 
không ngừng vì sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững, và góp 
phần đạt được các mục tiêu xã hội như đã nêu trong các Mục tiêu 
phát triển bền vững và Thỏa thuận khí hậu Paris."
SHU GU⎮Chủ tịch Ngân hàng Thương mại và công nghiệp TQ 

-ICBC 

“Tập đoàn tài chính Hana (HFG) tuyên bố cam kết hưởng ứng đầy 
đủ các yêu cầu và thay đổi của thời đại chúng ta để thực hiện 
trách nhiệm xã hội của tập đoàn. Mục tiêu cuối cùng của chúng 
tôi là theo đuổi sự phát triển cho tất cả các bên liên quan để cải 
thiện xã hội và đáp ứng trách nhiệm xã hội của chúng tôi một 
cách cân bằng. Tại HFG, chúng tôi cũng ủng hộ bộ các Nguyên 
tắc cho hoạt động Ngân hàng có Trách nhiệm với tư cách là một 
tổ chức toàn cầu.”
KIM JUNG-TAI⎮Chủ tịch Tập đoàn tài chính Hana
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GIỚI THIỆU
Tài liệu này trình bày bộ các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có trách nhiệm để lấy ý kiến 
trong vòng sáu tháng từ các ngân hàng và các bên liên quan. Các nguyên tắc cho hoạt động ngân 
hàng có trách nhiệm đã được phát triển bởi 28 ngân hàng từ năm châu lục, đại diện cho hơn 17 
nghìn tỷ USD tài sản, và thay mặt cho các thành viên UNEP FI khác. 12 tổ chức xã hội dân sự, bao 
gồm Oxfam International, Sáng kiến đầu tư 2 độ (2 Degrees Investing Initiative) và WWF, đã hỗ trợ 
phát triển bộ các Nguyên tắc này. Những nguyên tắc này được thiết kế dành riêng cho ngân hàng. 
Bất kỳ ngân hàng nào, không phân biệt điểm xuất phát, bối cảnh hoặc quy mô của nó, đều có thể 
đăng ký tham gia. Chúng tôi khuyến khích các ngân hàng và các bên liên quan tham gia vào quá 
trình tham vấn bằng cách cung cấp thông tin đầu vào và phản hồi của họ về Nguyên tắc, sử dụng 
công cụ tư vấn trực tuyến (www.unepfi.org/consult/) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi để biết 
thêm thông tin (simone.dettling@un.org). 

Mục tiêu của bộ các Nguyên tắc cho hoạt động ngân hàng có trách nhiệm là gì?
Những nguyên tắc này gắn kết các ngân hàng với các mục tiêu của xã hội như được nêu trong 
các Mục tiêu phát triển bền vững (Các Mục tiêu PTBV) và Thỏa thuận khí hậu Paris. Chúng tạo ra 
chuẩn mực toàn cầu về thế nào là một ngân hàng có trách nhiệm và cung cấp hướng dẫn khả thi 
để đạt được điều này. Chúng thúc đẩy tham vọng và thách thức các ngân hàng tiếp tục gia tăng 
sự đóng góp của mình để hướng tới một tương lai bền vững. Các nguyên tắc sẽ giúp các ngân 
hàng nắm bắt cơ hội của một nền kinh tế và xã hội đang thay đổi của thế kỷ 21 bằng cách tạo ra 
giá trị cho cả xã hội và cổ đông, và giúp ngân hàng xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, khách 
hàng, nhân viên và xã hội. 

Các đặc điểm chính của các nguyên tắc cho hoạt động ngân hàng có trách 
nhiệm là gì?
Các nguyên tắc này cung cấp cho ngành ngân hàng một khuôn khổ duy nhất theo đó tích hợp tính 
bền vững ở cấp chiến lược, danh mục đầu tư và giao dịch và trải dài trên tất cả các lĩnh vực kinh 
doanh. Thiết lập mục tiêu trong các lĩnh vực trọng yếu nhất là một đặc tính và tính năng chính của 
bộ các Nguyên tắc. Các ngân hàng được yêu cầu thiết lập và công bố các mục tiêu phù hợp với 
các mục tiêu của xã hội, như được thể hiện trong Các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris 
và các khuôn khổ quốc gia có liên quan, trong các lĩnh vực mà họ có tác động tích cực và tiêu 
cực đáng kể nhất. Các nguyên tắc yêu cầu các ngân hàng phải minh bạch và có trách nhiệm. Các 
ngân hàng được yêu cầu báo cáo công khai về các tác động tích cực và tiêu cực của họ, đóng góp 
của họ cho các mục tiêu xã hội và tiến độ trong việc thực hiện các Nguyên tắc, và lôi kéo sự quan 
tâm của các bên liên quan chính đối với các tác động này. Bộ các Nguyên tắc được hỗ trợ bởi các 
Hướng dẫn thực hiện, theo đó đưa ra các chi tiết về cơ sở lý luận cho từng Nguyên tắc và hướng 
dẫn thực tế về cách các ngân hàng có thể tiếp cận việc thực hiện bộ các Nguyên tắc. 

Cùng tham gia!
Cung cấp thông tin đầu vào và định hướng cho sự phát triển hơn nữa của bộ các Nguyên tắc bằng 
cách truy cập www.unepfi.org/consult/, và tham dự các hội thảo và sự kiện trực tuyến do UNEP FI 
và các ngân hàng sáng lập tổ chức trong sáu tháng tới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 
trang web UNEP FI (www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/). Bạn cũng có thể liên hệ với chúng 
tôi trên simone.dettling@un.org.

Các ngân hàng và các bên liên quan như hiệp hội ngân hàng, các cơ quan quản lý, nhà hoạch định 
chính sách, tổ chức xã hội dân sự và nhà đầu tư có thể thể hiện sự hỗ trợ của mìnhvà trở thành 
một phần của sáng kiến lãnh đạo này bằng cách xác nhận ủng hộ các Nguyên tắc cho hoạt động 
Ngân hàng có trách nhiệm tại đây www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/endorsing/.

“Ngành ngân hàng toàn cầu đang hành động trước các thách thức về tính bền 
vững. Tôi lạc quan tin rằng chúng ta sẽ thấy một sự sắp xếp lại tập quán kinh 
doanh - theo đó bao hàm thực tế rằng hoạt động kinh doanh xanh và có trách 
nhiệm với xã hội là hoạt động kinh doanh tốt nhất.”
ERIK SOLHEIM⎮Giám đốc điều hành – Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc

mailto:simone.dettling%40un.org?subject=
http://www.unepfi.org/consult/
http://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/
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Các ngân hàng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. 
Với vai trò là các trung gian tài chính, mục đích của chúng 
tôi là giúp phát triển các nền kinh tế bền vững và trao 
quyền cho mọi người xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
Ngân hàng dựa trên niềm tin mà khách hàng và xã hội giao 
phó cho chúng tôi để phục vụ lợi ích tốt nhất của họ và hành 
động có trách nhiệm. Thành công của chúng tôi thực chất phụ 
thuộc vào sự thịnh vượng lâu dài của xã hội mà chúng tôi phục 
vụ. Chỉ trong một xã hội toàn diện tích hợp trong đó sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, khách hàng, cũng 
như hoạt động kinh doanh của chúng tôi mới có thể phát triển.
Do đó, chúng tôi muốn đóng vai trò lãnh đạo và sử 
dụng các sản phẩm, dịch vụ và mối quan hệ của mình 
để hỗ trợ và thúc đẩy những thay đổi cơ bản trong 
nền kinh tế và lối sống cần thiết để đạt được sự thịnh 
vượng chung cho cả thế hệ hiện tại và tương lai. 
Do đó, chúng tôi cam kết thực hiện các nguyên tắc sau:

CÁC NGUYÊN TẮC CHO 
HOẠT ĐỘNG NGÂN 
HÀNG CÓ TRÁCH 
NHIỆM BANKING



SỰ PHÙ HỢP

Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh 
của mình để phù hợp và đóng góp cho các nhu 
cầu cá nhân và các mục tiêu của xã hội, như 
được nêu trong các Mục tiêu phát triển bền vững 
(PTBV), Thỏa thuận Khí hậu Paris và các khuôn 
khổ quốc gia và khu vực có liên quan. Chúng 
tôi sẽ tập trung nỗ lực của chúng tôi tại các lĩnh 
vực mà chúng tôi có tác động đáng kể nhất.

Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này:
 ◼ Tích hợp một cách rõ ràng các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các 

khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế khác có liên quan vào chiến lược kinh 
doanh và các quyết định kinh doanh quan trọng của ngân hàng, bao gồm cả quyết 
định phân bổ vốn của ngân hàng.

 ◼ Xác định và đánh giá các lĩnh vực mà các dịch vụ và danh mục đầu tư của ngân 
hàng tạo ra hoặc có khả năng tạo ra các tác động tích cực và tiêu cực đáng kể 
nhất đến kinh tế, xã hội và môi trường.

 ◼ Trong các lĩnh vực trọng tâm đã xác định, hãy thiết lập và công bố các mục tiêu 
giúp gắn kết hoạt động kinh doanh với, đồng thời đảm bảo sự đóng góp đáng kể 
của ngân hàng cho các mục đích và mục tiêu được nêu trong các Mục tiêu PTBV, 
Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế có liên 
quan khác.

Thông tin chi tiết về Nguyên tắc này được trình bày ở trang 13



IMPACT

Chúng tôi sẽ liên tục tăng các tác động 
tích cực của mình đồng thời giảm các tác 
động tiêu cực và quản lý rủi ro đối với con 
người và môi trường phát sinh từ các hoạt 
động, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chi tiết về Nguyên tắc này được trình bày ở trang 17

Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này:
 ◼ Sử dụng các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, 

khu vực hoặc quốc tế khác có liên quan để xác định, đánh giá và minh bạch về các 
tác động tích cực và tiêu cực (tiềm ẩn) phát sinh từ các quyết định phân bổ vốn và 
việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.

 ◼ Xác định các chỉ số hiệu quả chính (KPI) để giải quyết, giảm bớt và giảm thiểu các 
tác động tiêu cực lớn và nhận ra các cơ hội để tiếp tục mở rộng và thúc đẩy các 
tác động tích cực.

 ◼ Thực hiện các đánh giá mang tính dự báo về các rủi ro và các cơ hội liên quan đến 
tính bền vững ở cấp độ giao dịch, danh mục và chiến lược, đồng thời quản lý và 
giảm thiểu các rủi ro trọng yếu.



KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sẽ làm việc một cách có trách nhiệm 
với khách hàng của mình để khuyến khích các 
tập quán mang tính bền vững và cho phép thực 
hiện các hoạt động kinh tế tạo ra sự thịnh vượng 
chung cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này:
 ◼ Xác định một cách có hệ thống những lĩnh vực mà ngân hàng có thể hỗ trợ khách 

hàng của mình trong việc giảm các tác động tiêu cực và tăng tác động tích cực 
của họ bằng cách áp dụng các công nghệ, mô hình kinh doanh và thông lệ thực 
hành mới và những lĩnh vực mà ngân hàng có thể khuyến khích và hỗ trợ các lựa 
chọn tiêu dùng và hành vi bền vững của các khách hàng bán lẻ.

 ◼ Phát triển các chiến lược và đề ra các biện pháp cho các lĩnh vực trọng tâm đã 
được xác định, chẳng hạn như phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc các 
ưu đãi và điều kiện hợp đồng liên quan đến tính bền vững.

 ◼ Giúp đảm bảo rằng khách hàng bán lẻ có kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả 
tài chính của họ, ví dụ: thông qua các chương trình phổ cập kiến thức tài chính.

Thông tin chi tiết về nguyên tắc này được trình bày ở trang 22



Chúng tôi sẽ chủ động và có trách nhiệm tham 
khảo ý kiến, huy động và hợp tác với các bên hữu 
quan có liên quan để đạt được các mục tiêu xã hội.

CÁC BÊN HỮU QUAN

Thông tin chi tiết về nguyên tắc này được trình bày ở trang 26

Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này:
 ◼ Xác định và kết nối các bên hữu quan chủ chốt bên ngoài như cơ quan quản lý, nhà 

đầu tư, nhà hoạch định chính sách và tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt chú ý đến các 
bên lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh hưởng bởi các hoạt động kinh doanh và 
quyết định cho vay và đầu tư của ngân hàng.

 ◼ Cam kết, lắng nghe và tham khảo ý kiến của các bên hữu quan này để thu thập 
những kỳ vọng và lời khuyên của họ về các vấn đề quan trọng trong chiến lược và 
thông lệ kinh doanh của ngân hàng. Tạo dựng các quan hệ đối tác cho phép ngân 
hàng thực hiện nhiều hơn mức mà ngân hàng thực hiện được khi hoạt động đơn 
lẻ không hợp tác.

 ◼ Đảm bảo rằng sự tham vấn và cam kết của ngân hàng với các nhà quản lý và 
hoạch định chính sách phù hợp với các mục đích và mục tiêu của bộ các Nguyên 
tắc này. Chủ động ủng hộ các quy định và khuôn khổ bền vững.



Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết với bộ các Nguyên 
tắc này thông qua quản trị hiệu quả và một văn 
hóa hoạt động ngân hàng có trách nhiệm, thể 
hiện tham vọng và trách nhiệm giải trình bằng 
cách đặt ra các mục tiêu công liên quan đến 
các tác động quan trọng nhất của chúng tôi.

QUẢN TRỊ & THIẾT 
LẬP MỤC TIÊU 

Liên quan đến quản trị và văn hóa:
Làm thế nào ngân hàng của bạn có thể đạt được 
điều này:

 ◼ Phân chia vai trò và trách nhiệm đáp ứng các mục 
tiêu chiến lược của ngân hàng về tính bền vững trên 
tất cả các lĩnh vực chức năng của ngân hàng và 
đảm bảo đủ vị thế, ảnh hưởng và nguồn lực.

 ◼ Thiết lập các chính sách, hệ thống quản lý và kiểm 
soát hiệu quả để đảm bảo rằng các mục đích và 
mục tiêu bền vững được tích hợp vào tất cả các quy 
trình ra quyết định trên toàn ngân hàng.

 ◼ Chủ động truyền thông có sự tham gia của các cấp 
cao nhất và tích hợp hiệu quả hoạt động liên quan 
đến các mục tiêu bền vững của ngân hàng và lãnh 
đạo ngân hàng có trách nhiệm vào trong các đánh 
giá hiệu quả hoạt động, chế độ đãi ngộ và quyết 
định thăng tiến.

Liên quan đến việc thiết lập mục tiêu:
Các ngân hàng phải:

 ◼ Trong các lĩnh vực mà ngân hàng của bạn có các 
tác động tích cực và tiêu cực (tiềm ẩn) quan trọng 
nhất, đặt ra các mục tiêu SMART theo đó gắn kết 
các danh mục và dịch vụ của ngân hàng với các 
Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các 
khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế khác để 
gia tăng đóng góp của ngân hàng cho các mục tiêu 
của xã hội.

Thông tin chi tiết về Nguyên tắc này được trình bày ở trang 30



Chúng tôi sẽ định kỳ rà soát việc thực hiện bộ 
các Nguyên tắc này của cá nhân và tập thể và 
sẽ minh bạch, chịu trách nhiệm giải trình về các 
tác động tích cực và tiêu cực cũng như đóng 
góp của chúng tôi cho các mục tiêu xã hội.

TÍNH MINH BẠCH VÀ 
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Thông tin chi tiết về Nguyên tắc này được trình bày ở trang 36

Các ngân hàng phải:
 ◼ Trong vòng 14 tháng đầu tiên từ khi tham gia ký cam kết và hàng năm sau đó, ngân 

hàng phải minh bạch và chịu trách nhiệm về tác động tích cực và tiêu cực quan 
trọng của mình đối với các mục tiêu xã hội và cung cấp thông tin về việc thực hiện 
các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm trong báo cáo công khai của 
mình.

 ◼ Trải qua một quá trình đánh giá riêng lẻ hàng năm trong đó các yêu cầu sẽ khác 
nhau phụ thuộc vào mức độ tự khai báo của Ngân hàng (xem chương tiếp theo về 
các yêu cầu về bên ký kết).



CÁC YÊU CẦU ĐỐI 
VỚI BÊN KÝ KẾT

1 Các Nguyên tắc sẽ bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý trong đó nêu rõ rằng những nguyên tắc này sẽ không được hiểu là 
có mâu thuẫn với bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng nào của các ngân hàng ký kết và mọi nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng này sẽ 
được ưu tiên hơn các Nguyên tắc này. Không có điểm nào trong các Nguyên tắc này, dù là nêu một cách rõ ràng hay ngụ ý, được dự 
định hoặc sẽ tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền hoặc bất kỳ lý do hành động nào, bởi hoặc cho bất kỳ người nào.

1  ĐĂNG KÝ
Việc truyền thông cam kết của ngân hàng sẽ thể hiện ý định và tập 

trung sự chú ý của toàn bộ tổ chức vào các nguyên tắc

TGĐ ngân hàng ký  
bộ các Nguyên tắc1

Nộp đơn đăng ký làm thành 
viên của UNEP FI

Thông báo công khai có 
trích lời của TGĐ

2 XÁC ĐỊNH VÀ THIẾT LẬP 
CÁC MỤC TIÊU

Xác định các tác động tích 
cực và tiêu cực đáng kể 

nhất đến môi trường, kinh 
tế, xã hội phát sinh từ các 
hoạt động, sản phẩm và 
dịch vụ của ngân hàng

Xem xét các tác động 
đáng kể nhất và bối cảnh 
hoạt động của ngân hàng, 
ưu tiên các lĩnh vực trọng 
tâm để thiết lập mục tiêu

Thiết lập và công khai các 
mục tiêu trong vòng 12 

tháng kể từ ngày trở thành 
bên tham gia ký (24 tháng 

cho các ngân hàng tự 
đánh giá mình là “những 

người mới bắt đầu”)

Các mục tiêu phải đáp 
ứng hoặc vượt các tham 
vọng và khung thời gian 
nêu trong Các mục tiêu 

phát triển bền vững, Thỏa 
thuận Khí hậu Paris và/

hoặc các khuôn khổ quốc 
gia và khu vực khác có 

liên quan
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3  BÁO CÁO VÀ NHẬN PHẢN HỒI
Báo cáo và nhận phản hồi thể hiện trách nhiệm với xã hội và đảm bảo cải tiến liên tục

Báo cáo bằng cách nào
Trong báo cáo công bố công khai hiện tại của bạn, chỉ rõ cách bạn triển khai Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có trách 
nhiệm. Cứ mười hai tháng một lần, gửi một mẫu biểu đã hoàn chỉnh cho UNEP FI, trong đó cung cấp các tham chiếu đến 
thông tin liên quan trong (các) báo cáo công khai của bạn.

Phản hồi và các hệ quả của việc không tuân thủ

Ngân hàng mới 
bắt đầu:
(đến 24 tháng)

Ngân hàng cấp 
trung:
(up to 24 months)

Ngân hàng tiên tiến:

TÍNH MINH BẠCH TÍNH MINH BẠCH TÍNH MINH BẠCH

UNEP FI sẽ cung cấp phản 
hồi về báo cáo của bạn và 
tư vấn về cách bạn có thể 
cải thiện

Nếu thông tin được cung cấp 
trong báo cáo của bạn không 
đầy đủ, UNEP FI sẽ yêu cầu 
bạn giải quyết các điểm còn 
thiếu sót

Nếu thông tin được cung cấp trong báo cáo của 
bạn không đầy đủ, bên cung cấp dịch vụ đảm bảo 
chất lượng hoặc bên đánh giá độc lập của bạn sẽ 
yêu cầu bạn giải quyết các điểm còn thiếu sót.*

THIẾT LẬP MỤC TIÊU THIẾT LẬP MỤC TIÊU

UNEP FI sẽ gửi các phản hồi về 
quy trình thiết lập mục tiêu và 
tư vấn cách cải thiện-

Nếu quy trình thiết lập mục tiêu của bạn không phù 
hợp với yêu cầu, nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm 
chất lượng hoặc nhà đánh giá độc lập sẽ yêu cầu 
bạn giải quyết các điểm còn thiếu sót.*

TIẾN ĐỘ

Nếu báo cáo của bạn không cho thấy sự tiến bộ 
trong việc thực hiện các Nguyên tắc, nhà cung cấp 
dịch vụ bảo đảm chất lượng của bạn hoặc người 
đánh giá độc lập sẽ yêu cầu bạn giải quyết các 
điểm còn thiếu sót.*

*Việc liên tục không đáp ứng các yêu cầu này và không thể lý giải được sẽ dẫn đến việc bị loại 
ra khỏi danh sách các bên tham gia ký

Hỗ trợ thực hiện các nguyên tắc
Có sẵn các nguồn hỗ trợ khi các bạn thực hiện tất cả sáu Nguyên tắc và thiết lập hoạt động ngân 
hàng bền vững trong toàn bộ tổ chức

• Tuân theo Hướng dẫn triển khai 
• Học hỏi kinh nghiệm từ các ngân hàng thành viên của 

UNEP FI trong khu vực và trên toàn cầu
• Sử dụng Bảng theo dõi các nguyên tắc cho hoạt động 

hàng có trách nhiệm – một hướng dẫn thực hành từng 
bước khi thực hiện từng nguyên tắc

• Tham gia các nhóm làm việc ngân hàng trong UNEP FI
• Tiếp cận các ví dụ cụ thể và các nghiên cứu hàng đầu
• Gặp gỡ các ngân hàng đồng hạng tại các cuộc họp góp 

ý hàng năm và tiếp cận sự hỗ trợ từ các chuyên gia 
UNEP FI 



HƯỚNG DẪN 
THỰC HIỆN
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Hướng dẫn thực hiện sau đây nêu chi tiết các Nguyên tắc cho hoạt động Ngân hàng có trách 
nhiệm và những yêu cầu mà người ký cần phải thực hiện. Nó nêu rõ sự phù hợp và ý định đằng 
sau mỗi Nguyên tắc và cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện. Do thực tế là các ngân 
hàng cam kết với bộ các Nguyên tắc rất khác nhau về bối cảnh và điểm xuất phát, sẽ có hướng 
dẫn cụ thể theo từng Nguyên tắc cho các ngân hàng mới bắt đầu cũng như các ngân hàng tương 
đối tiên tiến và đang tìm kiếm hướng dẫn về việc làm thế nào để liên tục cải thiện hiệu suất của 
họ. Dưới mỗi Nguyên tắc, có thêm các nguồn lực chính mà các ngân hàng có thể tham khảo và sử 
dụng để thực hiện Nguyên tắc cũng như các ví dụ để cung cấp một số ý tưởng cụ thể.

Là thành viên của UNEP FI, các ngân hàng là những người ký kết các Nguyên tắc này sẽ có quyền 
truy cập và tiếp cận rất nhiều hỗ trợ, công cụ, chuyên môn và học tập lẫn nhau. Bên cạnh các nội 
dung khác, UNEP FI đang phát triển một bảng điều khiển theo dõi cho phép các ngân hàng tự 
đánh giá xem mình đang ở đâu trong việc thực hiện từng Nguyên tắc và cung cấp hướng dẫn về 
các bước và biện pháp họ có thể thực hiện tiếp theo. 

2 Xem thêm Báo cáo "Báo cáo kinh doanh về Các mục tiêu PTBV: Phân tích các mục đích và mục 
tiêu" của UN Global Compact, GRI và PWC; The SDG Compass trong đó cung cấp hướng dẫn cho 
các doanh nghiệp về cách điều chỉnh chiến lược của họ, cũng như đo lường và quản lý đóng góp 
của họ để đạt được các mục tiêu; "Tư duy lại về Tác động đến việc tài trợ các Mục tiêu PTBV" bởi 
Sáng kiến Tác động tích cực của UNEP FI. Chỉ số bền vững của Dow Jones đã kết nối các câu hỏi 
của nó với các Mục tiêu PTBV: http://www.tính bền vững-indices.co

NGUYÊN TẮC 1: SỰ PHÙ HỢP
Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để phù hợp 
với và đóng góp cho các nhu cầu của cá nhân và các mục tiêu của xã hội, 
như nêu trong các Mục tiêu phát triển bền vững, Thỏa thuận khí hậu 
Paris và các khuôn khổ quốc gia và khu vực có liên quan. Chúng tôi sẽ 
tập trung nỗ lực của chúng tôi tại nơi chúng tôi có tác động đáng kể nhất.

Từ khóa và mục đích: sự phù hợp về chiến lược; các mục tiêu PTBV và 
Thỏa thuận khí hậu Paris; đánh giá về tầm quan trọng; tác động đáng 
kể nhất
Những thách thức về môi trường và xã hội đối với cộng đồng toàn cầu là rất cấp bách đến mức các 
ngân hàng, giống như tất cả các tổ chức, phải tích hợp chúng vào mấu chốt của việc ra quyết định 
để đảm bảo luôn sẵn sàng về tài chính theo đúng tốc độ và quy mô của sự thay đổi cần cho việc 
giải quyết những thách thức này.

Sự phù hợp về chiến lược có nghĩa là tạo sự thống nhất giữa mô hình tạo giá trị của ngân hàng và 
Các mục tiêu PTBV,2 Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc liên quốc 
gia khác, trong đó đưa ra các mục tiêu và thách thức được thống nhất trên toàn cầu để xây dựng 
một tương lai bền vững hơn. Bằng cách gắn kết chiến lược của mình với các mục tiêu xã hội, ngân 
hàng cho thấy hoạt động kinh doanh của mình và các sản phẩm và dịch vụ mà nó cung cấp có thể 
hỗ trợ cho một tương lai bền vững trong khi đạt được lợi ích kinh doanh lâu dài. Nó báo hiệu rằng 
ngân hàng chấp nhận chia sẻ trách nhiệm chung trong việc định hình và đảm bảo tương lai của 
chúng ta. Điều chỉnh, gắn kết chiến lược của mình với các nhu cầu cá nhân không chỉ có nghĩa là 
ngân hàng cân nhắc đến các nhu cầu kinh tế hoặc tài chính của mọi người mà còn ngăn chặn và 
giải quyết mọi rủi ro, nguy cơ về tác động bất lợi đối với quyền của con người.

Các mục tiêu PTBV và Thỏa thuận khí hậu Paris xác định các nhu cầu kinh tế, xã hội và môi trường 
cấp bách nhất của thời đại chúng ta. Các ngân hàng có một vai trò quan trọng trong việc cho phép 
đáp ứng các nhu cầu này. Mặc dù các Mục tiêu PTBV và Thỏa thuận khí hậu Paris hướng tới các 
chính phủ, chúng được củng cố bởi một loạt các mục tiêu và lĩnh vực chương trình cụ thể, nơi các 
ngân hàng có thể đóng góp đáng kể và bằng cách đó, gắn kết mình một cách rõ ràng với các nhu 
cầu của xã hội, quốc gia, và khách hàng. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này
 ◼ Thông qua việc đánh giá mức độ trọng yếu xác định và đánh giá các lĩnh vực mà các dịch 

vụ và danh mục của ngân hàng tạo ra hoặc có khả năng tạo ra các tác động kinh tế, xã hội 
và môi trường tích cực và tiêu cực quan trọng nhất liên quan đến các mục tiêu PTBV, Thỏa 
thuận khí hậu Paris và quốc gia có liên quan khác, khuôn khổ khu vực hoặc quốc tế, ví dụ như 
Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền.

 ◼ Đảm bảo rằng Các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, khu 
vực hoặc quốc tế có liên quan khác được tích hợp rõ ràng vào chiến lược kinh doanh và các 
quyết định kinh doanh quan trọng của ngân hàng, bao gồm các quyết định phân bổ vốn và 
phát triển sản phẩm.

 ◼ Tập trung vào những lĩnh vực mà ngân hàng hiện có hoặc có khả năng sẽ có trong tương lai, 
những tác động quan trọng nhất, thiết lập và công bố các mục tiêu mà giúp gắn kết doanh 
nghiệp của bạn với và đảm bảo đóng góp quan trọng của ngân hàng cho các mục đích và 
mục tiêu được nêu trong Thỏa thuận khí hậu Paris, các Mục tiêu PTBV và các khuôn khổ quốc 
gia, khu vực hoặc quốc tế khác có liên quan (xem thêm Nguyên tắc 5: Quản trị và Thiết lập 
mục tiêu).

Khởi động…
 ◼ Liên lạc với các tổ chức (khoa học) có liên quan, các chuyên gia, tổ chức xã hội dân sự và các 

bên liên quan của chính phủ để đảm bảo rằng ngân hàng của bạn, đặc biệt là Hội đồng quản 
trị và các phòng ban và ủy ban có liên quan hiểu biết toàn diện về các Mục tiêu PTBV, Thỏa 
thuận khí hậu Paris, Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và Nhân quyền 
và các khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế có liên quan khác có liên quan đến ngân 
hàng của bạn. Phát triển đội ngũ chuyên môn trong nội bộ về các chủ đề môi trường, xã hội và 
kinh tế liên quan đến bối cảnh ngân hàng của bạn, như biến đổi khí hậu, phá rừng, ô nhiễm, đa 
dạng sinh học, nhân quyền, giới tính, v.v.

 ◼ Thực hiện đánh giá mức độ trọng yếu để xác định nơi các dịch vụ và danh mục của ngân hàng 
tạo ra hoặc có khả năng tạo ra các tác động tích cực và tiêu cực đáng kể nhất liên quan đến 
các khuôn khổ này.

 ◼ Gắn kết trọng tâm chiến lược hiện tại hoặc tương lai của bạn đối với các ngành và công nghệ, 
loại và vị trí của khách hàng bán lẻ, sản phẩm và dịch vụ với các Mục tiêu PTBV, các mục tiêu 
của Thỏa thuận Khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế khác có liên 
quan. Sử dụng các mục tiêu khí hậu và các Mục tiêu PTBV làm khung để đánh giá và điều 
chỉnh mô hình và chiến lược tạo giá trị của ngân hàng:

 ◻ Xác định xem liệu bất kỳ hoạt động, khu vực tập trung danh mục đầu tư, sản phẩm hoặc 
dịch vụ cho khách hàng nào tạo ra rào cản đối với việc thực hiện các Mục tiêu PTBV và 
Thỏa thuận khí hậu Paris.

 ◻ Thực hiện đánh giá mức độ trọng yếu để xác định các tác động tiêu cực đáng kể nhất 
cũng như các tác động (hoặc tiềm năng tác động) tích cực đáng kể nhất liên quan đến 
các mục tiêu của xã hội, có tính đến các ưu tiên của quốc gia và các lĩnh vực mà ngân 
hàng của bạn có lợi thế cạnh tranh.

 ◻ Trong các lĩnh vực trọng tâm đã xác định, hãy đánh giá khoảng cách hiện tại so với các 
mục tiêu của xã hội và nơi ngân hàng của bạn có thể đóng góp cho các mục tiêu xã hội 
đồng thời nắm bắt được các cơ hội kinh doanh.

 ◻  Điều chỉnh chiến lược kinh doanh, quản trị và kế hoạch hành động để đảm bảo sự phù hợp 
với các mục tiêu của xã hội

 ◻ Phát triển các mục tiêu dài hạn, KPI và hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động để giải 
quyết các tác động tiêu cực trong các lĩnh vực trọng tâm và tăng các tác động tích cực 
phù hợp với Thỏa thuận Khí hậu Paris và các Mục tiêu PTBV. Vui lòng tham khảo Nguyên 
tắc 5 để được hướng dẫn thêm về việc thiết lập mục tiêu.

 ◼ Cam kết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành là rất quan trọng để đảm bảo rằng chiến lược 
kinh doanh của bạn phù hợp với các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn 
khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế khác có liên quan và để đảm bảo rằng chiến lược này 
được thực hiện hiệu quả trên toàn doanh nghiệp (xem hướng dẫn chi tiết theo Nguyên tắc 5).

 ◼ Đảm bảo liên tục cải thiện…

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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 ◼ Thường xuyên xem xét chiến lược, chính sách và mục tiêu để tăng mức độ tham vọng và đóng 
góp của ngân hàng của bạn cho các mục tiêu xã hội theo thời gian. Trong một số lĩnh vực 
trọng tâm, hãy đặt mục tiêu cho ngân hàng của bạn vượt lên sự phù hợp đơn thuần với các 
Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế có 
liên quan khác.

 ◼ Thường xuyên tham khảo ý kiến và huy động các bên liên quan để đảm bảo hiểu biết đầy đủ 
về mong đợi của họ cũng như các ý tưởng và đề xuất có liên quan của họ nhằm mục đích tăng 
thêm đóng góp của bạn cho các mục tiêu xã hội (xem thêm Nguyên tắc 4).

 ◼ Giữ vai trò lãnh đạo giữa các ngân hàng đồng hạng và chủ động tiếp cận và khuyến khích các 
ngân hàng khác gắn kết với các mục tiêu của xã hội và góp phần giải quyết các thách thức 
của địa phương và toàn cầu. Hỗ trợ sự tiến bộ chung của nhóm đồng hạng bằng cách chia 
sẻ các các thông lệ thực hành tốt nhất và cung cấp các cơ hội học tập cho nhóm đồng hạng 
(xem thêm Nguyên tắc 4).

 ◼ Cung cấp các động lực hiệu quả trong toàn tổ chức để thúc đẩy hành động tích cực và sáng 
tạo, đổi mới; và thiết lập các quy trình và sáng kiến để đổi mới với các đối tác có liên quan bên 
ngoài ngân hàng của bạn (xem thêm Nguyên tắc 4 và 5).

Một số nguồn lực chính:
 ◼ Liên quan đến các Mục tiêu PTBV:

 ◻ Sáng kiến tác động tích cực của UNEP FI tìm hiểu các giải pháp để giải quyết khoảng cách 
tài chính cho các Mục tiêu PTBV và cùng với Các Nguyên tắc Tài chính tác động tích cực 
tạo ra một khuôn khổ hướng dẫn để các ngân hàng hiểu một cách toàn diện, đánh giá 
và giải quyết các tác động của họ. Chúng là một khuôn khổ toàn diện (’meta-framework), 
được sử dụng cho các loại tài sản và các công cụ tài chính. Phân tích tác động toàn diện 
là chìa khóa để chuyển sang nền kinh tế dựa trên tác động cần thiết để đạt được các Mục 
tiêu PTBV.

 ◻ SDG Compass: công cụ này đã được GRI, UN Global Compact và Hội đồng kinh doanh 
thế giới về phát triển bền vững (WBCSD) phát triển. Nó cung cấp hướng dẫn cho các công 
ty cách thức họ có thể điều chỉnh các chiến lược của mình cũng như đo lường và quản lý 
đóng góp của họ để phù hợp và hiện thực hóa các Mục tiêu PTBV.

 ◻ Nhiều cơ quan xếp hạng tài chính mở rộng chính (ví dụ: MSCI, ISS Oekom, Sustainalytics, 
RobecoSam, Vigéo Eiris, Ethifinance, v.v.) sử dụng các Mục tiêu PTBV làm cơ sở tham 
khảo để đánh giá hiệu quả bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Các câu 
hỏi và phương pháp luận của họ có thể là nguồn hướng dẫn và cảm hứng quý giá cho các 
ngân hàng muốn điều chỉnh chiến lược kinh doanh của họ phù hợp với các Mục tiêu PTBV.

 ◼ Liên quan đến Thỏa thuận khí hậu Paris:
 ◻ Để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ toàn cầu này, sáng kiến Mục tiêu dựa trên khoa học 

(Science Based Targets) cung cấp các công cụ và phương pháp mới cho phép các ngân 
hàng đảm bảo rằng các chiến lược tài chính của họ phù hợp với những gì khoa học yêu 
cầu để duy trì mức tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 2°C.

 ◻ Đánh giá chuyển dịch vốn theo thỏa thuận Paris (Paris Agreement Capital Transition 
Assessment) là một công cụ trực tuyến miễn phí phân tích rủi ro chuyển dịch trong các 
danh mục vốn cổ phần và và danh mục đầu tư thu nhập cố định trong nhiều tình huống khí 
hậu khác nhau.

 ◻ Tiêu chuẩn ISO14097, hiện đang được xây dựng, sẽ giải quyết các vấn đề khí hậu cho lĩnh 
vực tài chính và sẽ được thiết kế để tích hợp với các tiêu chuẩn ISO khác.

 ◻ Sáng kiến Danh mục Carbon (Portfolio Carbon Initiative), hợp tác giữa Sáng kiến đầu tư 
2 độ (2 Degrees Investing Initiative), Viện Tài nguyên thế giới và UNEP FI, đã công bố một 
báo cáo về "Nghiên cứu các chỉ số để đo lường tiến độ khí hậu của các ngân hàng", trong 
đó đánh giá các chỉ số khác nhau có thể được sử dụng để đánh giá sự đóng góp của ngân 
hàng đối với biến đổi khí hậu và đưa ra khuyến nghị cho việc lựa chọn các chỉ số đo lường 
về khí hậu theo loại tài sản.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.unepfi.org/positive-impact/positive-impact/
https://sdgcompass.org/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://sciencebasedtargets.org/
http://www.transitionmonitor.com/en/home/
http://www.transitionmonitor.com/en/home/
https://www.iso.org/standard/72433.html
http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/exploring-metrics-to-measure-the-climate-progress-of-banks/
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 ◻ Chuyển cam kết của mình theo Thỏa thuận khí hậu Paris thành các mục tiêu, kế hoạch và 
các vấn đề ưu tiên quốc gia, các quốc gia đã công bố Cam kết quốc gia tự quyết (NDC) 
theo đó cung cấp một điểm khởi đầu có giá trị cho các ngân hàng muốn tìm hiểu các ưu 
tiên tại địa phương và quy mô hành động cần thiết ở cấp quốc gia. Một số NDC chưa hoàn 
toàn phù hợp với mức giảm CO2 cần thiết để giữ cho trái đất nóng lên dưới hai độ. Trong 
trường hợp này, các ngân hàng nên tham khảo thêm các kịch bản sẵn có của các tổ chức 
như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam 
(PIK) và Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA).

 ◼ Liên quan đến Các nguyên tắc hướng dẫn của UN về Kinh doanh và Nhân quyền:
Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền là tiêu chuẩn toàn 
cầu có thẩm quyền để ngăn chặn và giải quyết rủi ro tác động bất lợi đến quyền con người 
liên quan đến hoạt động kinh doanh, thông qua việc thiết lập trách nhiệm cơ bản là tất cả các 
công ty phải tôn trọng quyền con người. Hướng dẫn đánh giá chuyên sâu của OECD về hành 
vi kinh doanh có trách nhiệm, giúp các tổ chức tài chính thực hiện các khuyến nghị được quy 
định bởi các Nguyên tắc hướng dẫn này.

 ◼ Về đánh giá mức độ trọng yếu: một số khuôn khổ, chẳng hạn như Khuôn khổ Báo cáo tích hợp 
<IR> và Tiêu chuẩn GRI đưa ra hướng dẫn về việc thực hiện đánh giá tính trọng yếu.. 

Ví dụ 
a. Hướng hành động hướng tới sự bền vững với sự trợ giúp của khung Các Mục tiêu 

PTBV
Nhiều ngân hàng đã sử dụng SDG làm khung chính để thúc đẩy hành động hướng tới sự bền vững. 
Ví dụ, một ngân hàng lớn của Anh đang báo cáo sự đóng góp của mình cho Các Mục tiêu PTBV 
trong khi một ngân hàng lớn của Pháp đo lường và báo cáo hàng năm về tỷ lệ danh mục cho vay 
của mình có đóng góp nghiêm ngặt cho ít nhất một trong số 17 Các Mục tiêu PTBV.

b. Kế hoạch hành động tài chính bền vững của EU
Các chính sách tài chính bền vững của EU có tham chiếu cụ thể đến Thỏa thuận khí hậu Paris và 
các Mục tiêu PTBV. Tài liệu này bao gồm một khung toàn diện về hoạt động ngân hàng bền vững 
và nhằm để phân loại các hoạt động bền vững mà ngành ngân hàng nên thúc đẩy, cung cấp các 
ví dụ và gợi ý tốt về cách ngân hàng có thể gắn kết phù hợp với các mục tiêu xã hội. Cụ thể, hãy 
xem Kế hoạch hành động của EU: "Kế hoạch hành động: Tài trợ cho tăng trưởng bền vững" để tìm 
thêm thông tin tài chính bền vững là gì theo định nghĩa của Ủy ban Châu Âu và cách thức mà nó 
huy động thị trường ngân hàng châu Âu.

c. Các SDG và Ngân hàng Hồi giáo
Các hoạt động được hỗ trợ bởi các ngân hàng Hồi giáo phù hợp với luật Hồi giáo, trong đó nhấn 
mạnh tối đa hóa lợi ích cho cá nhân và xã hội và giảm thiểu tác hại (ví dụ, bài viết về chiến lược 
của Ngân hàng TW Malaysia về trung gian dựa trên giá trị). Các lĩnh vực chính được xem xét thiên 
về bảo vệ đạo đức và cuộc sống, gia đình, trí tuệ và tài sản. Những yếu tố này tạo thành cơ sở 
chính của việc sàng lọc kinh doanh được sử dụng bởi các ngân hàng Hồi giáo. Vì các Mục tiêu 
PTBV giải quyết các yếu tố cần thiết nhất của phần lớn các quan điểm này, chúng có thể tăng 
cường các quy trình sàng lọc hiện có và tạo ra một thước đo hữu ích cho các ngân hàng Hồi giáo 
để quản lý cả tác động tích cực và tiêu cực của các hoạt động của họ. 

http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
https://www.iea.org/weo/
https://www.pik-potsdam.de/
https://www.pik-potsdam.de/
http://www.iiasa.ac.at/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Resources.aspx
http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
http://integratedreporting.org/resource/materiality-in-integrated-reporting/
http://integratedreporting.org/resource/materiality-in-integrated-reporting/
https://g4.globalreporting.org/how-you-should-report/reporting-principles/principles-for-defining-report-content/materiality/Pages/default.aspx
https://av.sc.com/corp-en/content/docs/sustainability-aspirations.pdf
https://group.bnpparibas/en/hottopics/global-goals/bnp-paribas-sdgs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=620&lang=en
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_announcement&pg=en_announcement&ac=620&lang=en
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NGUYÊN TẮC 2: TÁC ĐỘNG
Chúng tôi sẽ liên tục gia tăng các tác động tích cực của mình đồng thời 
giảm các tác động tiêu cực và quản lý rủi ro đối với con người và môi 
trường phát sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Từ khóa và mục đích: đánh giá tác động; con người và môi trường; liên 
tục gia tăng tác động tích cực đồng thời giảm tác động tiêu cực; quản 
lý rủi ro
Trong Lời mở đầu của bộ các Nguyên tắc này, các ngân hàng đã xác định mục đích của họ là giúp 
phát triển nền kinh tế bền vững và trao quyền cho mọi người xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Để 
thực hiện mục đích này, các ngân hàng cần xác định, đánh giá và cải thiện tác động đối với con 
người và môi trường phát sinh từ các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của họ. Tất cả các lĩnh 
vực của nền kinh tế tạo ra hoặc có tiềm năng tạo ra cả cơ hội và tác động tích cực, rủi ro và tác 
động tiêu cực. Để việc phân bổ vốn và cung cấp sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng liên tục tăng 
cường các tác động tích cực đồng thời giảm tác động tiêu cực đến con người và môi trường, cần 
phải tích hợp đánh giá các rủi ro và tác động liên quan đến tính bền vững dựa trên cả ba khía cạnh 
bền vững (môi trường, xã hội và kinh tế) vào việc ra quyết định kinh doanh ở cấp chiến lược, danh 
mục đầu tư và giao dịch. 

Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này
 ◼ Sử dụng các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc gia, khu vực 

hoặc quốc tế có liên quan khác, chẳng hạn như Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về 
Kinh doanh và Nhân quyền để xác định và đánh giá các tác động và rủi ro tiêu cực và tích cực 
đáng kể (tiềm năng) phát sinh từ các quyết định phân bổ vốn và việc cung cấp các sản phẩm 
và dịch vụ của ngân hàng.

 ◼ Xác định các chiến lược, chính sách và KPI để giải quyết, hạ thấp và giảm nhẹ các tác động 
tiêu cực đáng kể và nhận ra các cơ hội để liên tục mở rộng và gia tăng các tác động tích cực 
và đưa ra các quy trình và hệ thống để quản lý rủi ro đối với con người và môi trường. 

Khởi động…
 ◼ Ở cấp độ chiến lược và danh mục:

 ◻ Đối với mỗi lĩnh vực, phân khúc khách hàng và / hoặc địa lý, xác định và đánh giá các tác 
động tích cực và tiêu cực (tiềm ẩn) đáng kể bằng cách sử dụng các Mục tiêu PTBV, Thỏa 
thuận Khí hậu Paris, Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền và các 
mục tiêu và chính sách quốc gia có liên quan làm khung hướng dẫn.

 ◻ Tích hợp các kết quả đánh giá tác động vào các quyết định chiến lược và các quyết định 
phân bổ danh mục, và xác định các cơ hội chiến lược để tăng tác động tích cực, ví dụ: 
bằng cách mở rộng trong các lĩnh vực hoặc phân khúc nhất định.

 ◻ Xác định các chính sách cho vay bao trùm (ví dụ: theo ngành – xem phần các tài nguyên 
chính) và xác định và giám sát các KPI để điều chỉnh danh mục theo thời gian để tăng các 
tác động tích cực và giảm các tác động tiêu cực đáng kể.

 ◼ Ở cấp độ giao dịch:
 ◻ Thiết lập các hệ thống và quy trình quản lý (ví dụ: chính sách, thủ tục, giám sát) để xác 

định và quản lý các rủi ro xã hội và môi trường và các tác động tiêu cực.
 ◻ Đưa các câu hỏi chính về rủi ro bền vững vào trong quy trình nhận biết khách hàng (KYC).
 ◻ Tích hợp rủi ro môi trường và xã hội trong đánh giá rủi ro tổng thể.
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Đảm bảo liên tục cải thiện…

3 Một số ví dụ hữu ích: https://www.sc.com/en/sustainability/position-statements/prohibited-activi-
ties/ https://www.abnamro.com/en/images/Documents/040_Sustainable_banking/060_Strategy/ 
ABN_AMRO_Exclusion_list.pdf

4 Một số ví dụ hữu ích: https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/sustainabili-
ty-risk 
https://www.db.com/cr/en/docs/DB-ES-Policy-Framework-English.pdf 
https://group.bnpparibas/en/financing-investment-policies  
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/policies.htm  
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Sustainability/ 
Santander-and-sustainability/Policies-.html?cidSel=1278689256241

 ◼ Đánh giá, giám sát và minh bạch về tổng trạng thái danh mục của ngân hàng với các lĩnh vực 
công nghệ, mô hình kinh doanh và lĩnh vực có tác động bền vững đáng kể.

 ◼ Phát triển và công bố các đánh giá ngày càng mang tính định lượng và dự báo tương lai về 
các tác động tích cực và tiêu cực cũng như các rủi ro và cơ hội liên quan của ngân hàng.

 ◼ Thiết lập một cơ chế rà soát cho các KPI liên quan đến tác động của ngân hàng để đảm bảo 
ngân hàng thường xuyên xem xét và tăng mức độ tham vọng của mình.

 ◼ Phát triển và thường xuyên xem xét một sổ ghi nhận các tác động tích cực và tiêu cực đáng 
kể và rủi ro đối với con người và môi trường và tham khảo ý kiến các bên liên quan (xem thêm 
Nguyên tắc 5: Các bên hữu quan). Đảm bảo những tác động và rủi ro này được quản lý / giải 
quyết trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

 ◼ Đầu tư vào đổi mới và phát triển chiến lược của các phân khúc khách hàng mới, các ngành / 
công nghệ và các dịch vụ sản phẩm sáng tạo.

 ◼ Xây dựng năng lực và chuyên môn về đánh giá rủi ro và tác động đến bền vững trong các ủy 
ban tín dụng, giữa các chuyên viên quan hệ khách hàng và các ủy ban kinh doanh khác có liên 
quan.

 ◼ Khai thác công nghệ để giảm thiểu rủi ro đã xác định, nắm bắt cơ hội và cho phép giám sát 
các tác động tốt hơn.

Một số nguồn lực chính:
 ◼ Nhiều ngân hàng công bố danh sách các hoạt động mà họ sẽ không tài trợ.3 Đây là một nguồn 

hữu ích cho các ngân hàng muốn phát triển danh sách của riêng họ, mặc dù cần lưu ý rằng 
các ngân hàng áp dụng danh sách đó cần phải tính đến các quy định của địa phương và kỳ 
vọng xã hội.

 ◼ Các chính sách ngành đã được một số ngân hàng toàn cầu áp dụng và công bố. Những chính 
sách này liệt kê các tiêu chí ràng buộc và đánh giá mà khách hàng của họ phải đáp ứng để đủ 
điều kiện phân bổ vốn. Các tiêu chí này thường được công khai,4 là chìa khóa cho các ngân 
hàng nhằm phát triển các chính sách nội bộ của riêng họ, phù hợp với bối cảnh hoạt động và 
vị thế thị trường của họ.

 ◼ Các Nguyên tắc Xích đạo yêu cầu các ngân hàng xem xét rủi ro đối với xã hội và môi trường 
cũng như đối với ngân hàng và đưa ra một khung đánh giá và quản lý rủi ro xã hội và môi 
trường trong tài trợ dự án. 

 ◼ Tiêu chuẩn Hiệu quả hoạt động IFC (IFC Performance Standards) có thể được sử dụng để 
hiểu các rủi ro quản trị môi trường xã hội dành riêng cho từng ngành.

 ◼ Nguyên tắc UNEP FI về Tài chính Tác động Tích cực và Radar Tác động PI (PI Impact Radar): 
Nguyên tắc Tài chính Tác động Tích cực là khuôn khổ cho phép các tổ chức tài chính, khách 
hàng và nhà đầu tư của họ áp dụng các lăng kính tác động vào doanh nghiệp và hoạt động 
kinh doanh của họ. Các Nguyên tắc yêu cầu các tổ chức xem xét cả tác động tích cực và tiêu 
cực trên ba khía cạnh của phát triển bền vững: kinh tế, môi trường, xã hội. Đánh giá tác động 
thông qua một phương pháp minh bạch, nhất quán và lặp đi lặp lại là rất quan trọng để đảm 
bảo rằng sự tiến bộ và cho phép theo đuổi tác động tích cực trên toàn bộ danh mục đầu tư và 
hợp tác kinh doanh với khách hàng. Các nguyên tắc cho tài chính tác động tích cực đi kèm với 
hai công cụ:

 ◻ Khung mô hình PI (PI Model Framework) hướng dẫn các ngân hàng phát triển các khuôn 
khổ cho các sản phẩm và dịch vụ có tác động tích cực.

 ◻ Radar tác động PI (The PI Impact Radar) cho phép các tổ chức tài chính thực hiện nhận 
dạng tác động toàn diện, bằng cách đưa ra 22 loại tác động, được hỗ trợ bởi các định 
nghĩa nêu trong các nguồn quốc tế, được đơn giản hóa để sử dụng trong kinh doanh. Các 

https://www.sc.com/en/sustainability/position-statements/prohibited-activities
https://www.sc.com/en/sustainability/position-statements/prohibited-activities
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/040_Sustainable_banking/060_Strategy/ ABN_AMRO_Exclusion_list.pdf
https://www.abnamro.com/en/images/Documents/040_Sustainable_banking/060_Strategy/ ABN_AMRO_Exclusion_list.pdf
https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/sustainability-risk
https://www.hsbc.com/our-approach/risk-and-responsibility/sustainability-risk
https://www.db.com/cr/en/docs/DB-ES-Policy-Framework-English.pdf
https://group.bnpparibas/en/financing-investment-policies
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/policies.htm
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Sustainability/ Santander-and-sustainability/Policies-.html?cidSel=1278689256241
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/en_GB/Corporate/Sustainability/ Santander-and-sustainability/Policies-.html?cidSel=1278689256241
http://equator-principles.com/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
http://www.unepfi.org/positive-impact/principles-for-positive-impact-finance/
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loại tác động này nắm bắt nhu cầu phát triển bền vững làm nền tảng cho các Mục tiêu 
PTBV (cấp vĩ mô) trong khi đưa ra một cơ sở theo đó các chỉ số có thể được sử dụng để 
định hình và đo lường đóng góp tài chính cho phát triển bền vững (cấp vi mô). Chúng cho 
phép các tổ chức tài chính xác định các tác động tiêu cực và tích cực trên ba trụ cột của 
phát triển bền vững để tiến hành phân tích tác động toàn diện.

 ◼ Các nghiên cứu đánh giá rủi ro chiến lược ví dụ như các nghiên cứu của Diễn đàn kinh tế thế 
giới hoặc các nhóm nghiên cứu khác có thể hỗ trợ các ngân hàng khi huy động và thu hút sự 
tham gia của các bên liên quan và đánh giá rủi ro đối với các chiến lược, hoạt động và các bên 
liên quan cũng như môi trường tự nhiên của họ.

 ◼ Các báo cáo của các tổ chức phi chính phủ, trong đó nêu bật các tác động xã hội hoặc môi 
trường của các hoạt động cho vay rất hữu ích để đảm bảo việc sơ đồ hóa toàn diện các vấn 
đề và hỗ trợ việc hiểu được kỳ vọng của các xã hội dân sự.

 ◼ Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền là khuôn khổ có 
thẩm quyền và được công nhận trên toàn cầu đối với các nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng 
của Chính phủ và doanh nghiệp kinh doanh nhằm ngăn chặn và giải quyết các tác động bất lợi 
đối với người dân từ các hoạt động kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực 
ngân hàng. Để đảm bảo trách nhiệm tôn trọng quyền con người, các ngân hàng được yêu cầu 
thực hiện quy trình rà soát quyền con người để nhận diện, ngăn chặn, giảm thiểu và giải thích 
cách họ giải quyết các tác động đối với quyền con người; và đưa ra các biện pháp khắc phục 
cho các tác động bất lợi, mà doanh nghiệp đã gây ra hoặc góp phần gây ra. Văn phòng LHQ 
của Cao ủy về Nhân quyền, Nhóm Công tác về Kinh doanh và Nhân quyền của Liên hợp quốc 
và OECD đưa ra Hướng dẫn về việc thực hiện các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc. 
Trung tâm nguồn lực nhân quyền và kinh doanh trực tuyến cung cấp một bản tóm tắt hữu ích 
các tài liệu và công cụ hướng dẫn.

 ◼ Công cụ hướng dẫn nhân quyền của UNEP FI cho ngành tài chính cung cấp cho các chuyên 
gia tài chính thông tin về các rủi ro nhân quyền, đặc biệt tập trung vào các vấn đề nhân quyền 
liên quan đến việc đánh giá các mối quan hệ và giao dịch kinh doanh. Công cụ này hỗ trợ các 
chuyên gia ngành tài chính xác định rủi ro nhân quyền và các biện pháp giảm thiểu rủi ro có 
thể xảy ra, đặc biệt có liên quan đến hoạt động cho vay. Nó cũng chứa các tài liệu tham khảo 
về các tiêu chuẩn nhân quyền hiện hành, các thông lệ thực hành của ngân hàng và các nguồn 
tham khảo khác để giúp các chuyên gia thực hiện các hoạt động rà soát nhân quyền.

 ◼ Các Nguyên tắc trái phiếu xanh (Green Bond Principles) là hướng dẫn quy trình tự nguyện theo 
đó cung cấp khuôn khổ về tính minh bạch và công khai thông tin cho các tổ chức phát hành 
trái phiếu xanh. Do đó, chúng chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ các nhà đầu tư bằng cách đảm 
bảo sự sẵn có của các thông tin cần thiết để đánh giá tác động môi trường của các khoản 
đầu tư Trái phiếu xanh. Tuy nhiên, vì nó đưa ra phân loại các hoạt động xanh, đây cũng là một 
nguồn tài nguyên hữu ích mà các ngân hàng có thể áp dụng để xác định và mở rộng quy mô 
cho vay, sản phẩm và dịch vụ có tác động tích cực đến môi trường.

 ◼ Báo cáo về "Nghiên cứu các chỉ số đo lường tiến độ khí hậu của các ngân hàng”, do UNEP FI 
đồng công bố, đánh giá các chỉ số khác nhau có thể được sử dụng để đánh giá sự đóng góp 
của ngân hàng đối với biến đổi khí hậu và đưa ra khuyến nghị về việc chọn chỉ số đo lường khí 
hậu theo loại tài sản.

 ◼ Các sáng kiến như Sáng kiến mục tiêu dựa trên khoa học - Science Based Targets Initiative 
(xem thêm Nguyên tắc 1: Sự phù hợp), CDP (một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận điều hành hệ 
thống công bố thông tin toàn cầu cho các nhà đầu tư, công ty, thành phố, tiểu bang và khu 
vực về vấn đề khí hậu) , hoặc khuôn khổ ISO 14097 hiện đang được phát triển, là các nguồn 
lực chính liên quan đến các tác động liên quan đến khí hậu.

 ◼ Công ty Dutch Platform Carbon Accounting Financials đã đề xuất một phương pháp kế toán 
carbon hài hòa cho lĩnh vực tài chính. Báo cáo này phác thảo các phương pháp hạch toán 
carbon trên mỗi loại tài sản.

 ◼ Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) cung cấp bộ lọc rủi ro nước có thể sử dụng miễn phí.
 ◼ Soft Commodity Risk Platform (SCRIPT) là một hệ thống có sẵn miễn phí để giúp các tổ chức 

tài chính hiểu và giảm thiểu rủi ro phá rừng liên quan đến các công ty tài chính trong chuỗi 
cung ứng hàng hóa mềm.

 ◼ Nghị định thư về sự hỗ trợ của khu vực tài chính cho nguồn vốn tự nhiên (Finance Sector 
Supplement to the Natural Capital Protocol) cung cấp một khuôn khổ cho các tổ chức tài 
chính để đánh giá tác động và sự phụ thuộc vào nguồn vốn tự nhiên của các khoản đầu tư và 
danh mục của họ.

 ◼ Natural Capital Risk Explorer (có sẵn trên trang web UNEP FI kể từ tháng 12 năm 2018) cho 
phép phân tích rủi ro toàn diện trên tất cả các dịch vụ hệ sinh thái và các ngành kinh tế, sử 
dụng các yếu tố dẫn đến sự thay đổi tài sản môi trường như biến đổi khí hậu, thiên tai và suy 
thoái con người.

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Resources.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Resources.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/CorporateHRDueDiligence.aspx
http://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm
https://www.business-humanrights.org/en/un-guiding-principles
http://www.unepfi.org/humanrightstoolkit/
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/exploring-metrics-to-measure-the-climate-progress-of-banks/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.cdp.net/en
https://www.iso.org/standard/72433.html
http://carbonaccountingfinancials.com/wp-content/uploads/2018/02/PCAF-final-report.pdf
http://waterriskfilter.panda.org/
https://www.script.finance/
http://www.unepfi.org/publications/ecosystems-publications/ncfa-publications/natural-capital-protocol-finance-sector-supplement/
http://www.unepfi.org/publications/ecosystems-publications/ncfa-publications/natural-capital-protocol-finance-sector-supplement/
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Ví dụ
a. Đánh giá và quản lý rủi ro chuyển dịch liên quan đến khí hậu và rủi ro vật lý
Theo tuyên bố của Mark Carney, Thống đốc Ngân hàng TW Anh và Chủ tịch Hội đồng ổn định tài 
chính, trong bài phát biểu nổi tiếng năm 2015 của ông: "Phá vỡ bi kịch của Horizons", ba rủi ro lớn 
liên quan đến biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài 
chính cần được các ngân hàng và các nhà đầu tư giải quyết cẩn thận: rủi ro vật chất, như tác động 
từ lũ lụt, hạn hán, bão hoặc mực nước biển dâng cao; rủi ro chuyển dịch gây ra bởi việc đánh giá 
lại tài sản do việc chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp; và rủi ro trách nhiệm có thể phát sinh 
nếu những người chịu thiệt hại do biến đổi khí hậu tìm kiếm sự bồi thường từ những người mà 
phải chịu trách nhiệm. Các ngân hàng nên phân tích xem các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của 
họ có đóng góp cho những rủi ro này hay không; nơi nào có cơ hội kinh doanh cho các ngân hàng 
trong việc giảm thiểu những rủi ro này và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Nhóm công tác về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD), cung cấp cho các 
tập đoàn một khung đánh giá và báo cáo về chiến lược quản lý rủi ro liên quan đến khí hậu của họ. 
TCFD là ví dụ nền tảng cốt lõi của lộ trình Tài chính bền vững gần đây của EU. Theo kết quả của 
cuộc thử nghiệm của UNEP FI TCFD với 16 ngân hàng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, UNEP 
FI đã xuất bản hai báo cáo đưa ra cách tiếp cận và phương pháp luận để đánh giá dự báo tương 
lai dựa trên các kịch bản đối với các rủi ro và cơ hội liên quan đến dịch chuyển (Mở rộng tầm nhìn 
của chúng ta) và cách tiếp cận và phương pháp luận để đánh giá dự báo tương lai dựa trên các 
kịch bản đối với các rủi ro và cơ hội  từ các tác động vật lý của biến đổi khí hậu (Điều hướng khí 
hậu mới).

b. Các quy định của địa phương về rủi ro và tác động xã hội và môi trường:  
ví dụ về Brazil

Brazil có một quy định yêu cầu các tổ chức tài chính xây dựng các chính sách về trách nhiệm xã hội 
và môi trường. Các tổ chức tài chính được yêu cầu tập trung và ưu tiên các hành động của họ để 
giải quyết các rủi ro và tác động vật chất trọng yếu nhất của họ. Quy định này kết hợp với các quy 
định trực tiếp, ví dụ như phá rừng và quy định tương tự đối với ngành công nghiệp hưu trí và bảo 
hiểm đã giúp cung cấp một tầm nhìn rõ ràng về tài chính bền vững như là một "chuẩn mực mới".

c. Nội hóa các chi phí môi trường
Một tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc đã ban hành một nghiên cứu thảo luận về tác động của 
việc nội hóa chi phí môi trường lên bảng cân đối kế toán của công ty và những rủi ro do điều này 
tạo ra cho các ngân hàng thương mại. Một khung lý thuyết, cơ chế truyền dẫn và phương pháp 
phân tích có liên quan được thiết lập để đánh giá tác động của việc thắt chặt các tiêu chuẩn bảo 
vệ môi trường và các chính sách biến đổi khí hậu, các trách nhiệm chung và một số trách nhiệm 
mà các ngân hàng phải đối mặt thông qua các hoạt động của khách hàng và những thay đổi về uy 
tín của ngân hàng trong mắt các cổ đông và người gửi tiền của họ. Hai ngành công nghiệp, cụ thể 
là nhiệt điện và sản xuất xi măng, được chọn để kiểm tra sức chịu đựng đối với các kịch bản căng 
thẳng ở mức thấp, trung bình và cao và từ đó tác động đến kết quả hoạt động tài chính và xếp 
hạng tín dụng của họ được đánh giá. Các phản ứng khả thi từ phân tích này được đưa ra. Ngành 
thép cũng được đánh giá theo cách tiếp cận tương tự.

Ở châu Âu, một số ngân hàng sử dụng một khoảng giá carbon để kiểm tra sức chịu đựng đối với 
mô hình kinh doanh của các khách hàng chính của họ trong các lĩnh vực phát thải khí nhà kính 
cao như năng lượng, thép, xi măng, thủy tinh, giao thông, nông nghiệp và bất động sản. Mục tiêu 
là để đánh giá tác động đối với kết quả hoạt động tài chính của công ty (và từ đó đối với rủi ro tín 
dụng) của các mức giá carbon và các kịch bản pháp lý khác nhau. 

https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability
https://www.fsb-tcfd.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
http://www.unepfi.org/banking/tcfd/
http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/extending-our-horizons/
http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/extending-our-horizons/
http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/navigating-a-new-climate-assessing-credit-risk-and-opportunity-in-a-changing-climate/
http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/navigating-a-new-climate-assessing-credit-risk-and-opportunity-in-a-changing-climate/
https://portal.febraban.org.br/pagina/3118/45/en-us/social-environmental-responsibility-policy
http://www.emergingmarketsdialogue.org/wp-content/uploads/2018/02/2.2_Dr-Yin-Hong_ICBC_EN.pdf
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NGUYÊN TẮC 3: CÁC KHÁCH HÀNG
Chúng tôi sẽ làm việc có trách nhiệm với các khách hàng của mình để 
khuyến khích các thông lệ thực hành bền vững và cho phép các hoạt 
động kinh tế tạo ra sự thịnh vượng chung cho các thế hệ hiện tại và 
tương lai.

Từ khóa và mục đích: tạo ra sức mạnh tổng hợp; khuyến khích các 
thông lệ thực hành bền vững; cho phép các hoạt động kinh tế bền 
vững; trách nhiệm đối với khách hàng
Các ngân hàng là trung gian kinh tế quan trọng và nhờ đó có thể có được một số đóng góp quan 
trọng nhất cho các mục tiêu của xã hội bằng cách tạo ra sự hiệp lực với khách hàng, khuyến 
khích các thông lệ thực hành bền vững và đồng hành cùng khách hàng của họ trong quá trình 
chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh, công nghệ và lối sống bền vững hơn. Ngoài việc đóng 
góp vào sự thịnh vượng chung cho các thế hệ hiện tại và tương lai, việc tạo điều kiện cho các 
hoạt động kinh tế bền vững theo cách này thể hiện một lợi thế kinh doanh rõ ràng cho các ngân 
hàng: khách hàng đang chuyển sang mô hình kinh doanh và công nghệ bền vững được chuẩn bị 
tốt hơn cho các quy định mới và định vị tốt hơn để thành công trong nền kinh tế và xã hội đang 
thay đổi của chúng ta. Đồng hành cùng với các khách hàng của mình trong quá trình chuyển đổi 
cho phép ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các khách hàng đó, đảm bảo ngân hàng là 
đối tác ưu tiên để phục vụ các nhu cầu đầu tư ngày càng tăng của khách hàng và được hưởng lợi 
ích từ kết quả hoạt động tài chính tốt hơn của các khách hàng của mình, tức là rủi ro vỡ nợ của 
khách hàng thấp hơn.

Mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng được xây dựng dựa trên niềm tin là điều tối quan trọng đối 
với thành công của bất kỳ ngân hàng nào. Do đó, một ngân hàng cần đảm bảo luôn có hành vi 
có trách nhiệm đối với khách hàng của mình và đặt lợi ích tốt nhất của khách hàng lên hàng đầu. 

Làm thế nào ngân hàng có thể đạt được điều này
 ◼ Xác định một cách có hệ thống những lĩnh vực mà ngân hàng có thể hỗ trợ khách hàng của 

mình trong việc giảm các tác động tiêu cực và tăng tác động tích cực thông qua việc áp dụng 
các công nghệ, mô hình kinh doanh và thông lệ thực hành mới. Xác định những lĩnh vực mà 
ngân hàng có thể khuyến khích và hỗ trợ các lựa chọn hành vi và tiêu dùng bền vững giữa các 
khách hàng bán lẻ.

 ◼ Phát triển các chiến lược và xác định các biện pháp / hành động cho các lĩnh vực trọng tâm 
được nhận diện để làm việc với khách hàng của ngân hàng. Các biện pháp hoặc hành động 
như vậy có thể bao gồm:

 ◻ nâng cao nhận thức, thu hút khách hàng và cung cấp lời khuyên, tư vấn,
 ◻ khuyến khích khách hàng cải thiện các tác động xã hội và môi trường của họ, áp dụng các 

tiêu chuẩn bền vững mạnh mẽ và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về các rủi ro và 
tác động môi trường và xã hội quan trọng của họ,

 ◻ phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới theo đó khuyến khích và hỗ trợ các mô hình kinh 
doanh, công nghệ, thông lệ thực hành và lối sống bền vững hơn,

 ◻ khuyến khích đầu tư và lựa chọn bền vững, 
 ◻ đưa các điều kiện liên quan đến sự bền vững vào trong các hợp đồng.
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 ◼ Giúp đảm bảo rằng khách hàng bán lẻ của bạn có kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả 
tài chính của họ, ví dụ: thông qua các chương trình phổ biến kiến thức tài chính và các ngân 
hàng có thể tham khảo ý kiến các tổ chức hỗ trợ khách hàng về các thông lệ thực hành và sản 
phẩm của họ.

Khởi động…
 ◼ Giáo dục và chủ động thông tin với khách hàng về cam kết của ngân hàng đối với sự bền vững 

và hoạt động ngân hàng có trách nhiệm.
 ◼ Với các khách hàng dịch vụ:

 ◻ Sắp xếp các khách hàng của ngân hàng (ví dụ: doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
thành phố) theo từng ngành. Đối với mỗi nhóm chính, hãy xác định các tác động bền vững, 
tích cực và tiêu cực, mà những khách hàng này cần quản lý và các lĩnh vực mà ngân hàng 
có thể đóng vai trò hỗ trợ cho những nỗ lực này.

 ◻ Khi thực hiện các hoạt động làm việc với khách hàng thường nhật (ví dụ: thu hút/tiếp nhận 
khách hàng, nhận biết khách hàng (KYC), đánh giá giao dịch), xác định các lĩnh vực mà 
các giải pháp tài chính mới hoặc hiện tại có thể đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy 
các thông lệ thực hành bền vững hiện có và tiềm năng. Những thông lệ thực hành này có 
thể bao gồm:

 ◼ hiệu quả sử dụng năng lượng, sản xuất hoặc sử dụng năng lượng tái tạo,
 ◼ vận chuyển, giao thông theo tiêu chí carbon thấp, các tòa nhà và thành phố thông minh,
 ◼ quản lý nước và rác thải có trách nhiệm, nền kinh tế tuần hoàn,
 ◼ các sản phẩm địa phương / bền vững / hữu cơ, các nguồn lực không có xung đột và / hoặc 

không sử dụng lao động trẻ em và / hoặc không phá rừng,
 ◼ Dựa trên phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược, xác định các biện pháp / hành động cần 

thực hiện, chẳng hạn như tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới.
 ◼ Với các khách hàng bán lẻ:

 ◻ Lập bản đồ khách hàng bán lẻ của ngân hàng và đối với từng nhóm chính, xác định các 
hành vi và hành động hiện tại và tiềm năng có liên quan đến tính bền vững theo đó ngân 
hàng có thể cung cấp cho họ sự hỗ trợ và / hoặc ưu đãi. Ngoài ra, xác định phân khúc 
khách hàng bán lẻ có kiến thức tài chính thấp và phân khúc khách hàng bán lẻ tiềm năng 
mà chưa được đáp ứng đầy đủ bởi các ngân hàng.

 ◻ Dựa trên phân tích của ngân hàng về khách hàng bán lẻ, hãy phát triển một chiến lược và 
xác định các biện pháp / hành động cần thực hiện. Ví dụ: bạn có thể xem xét việc cung 
cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm tài chính cơ bản được hướng đến và điều 
chỉnh để thích nghi với "phần đáy của kim tự tháp xã hội", như các sản phẩm tài chính vi 
mô, tiết kiệm và đầu tư cho người có thu nhập thấp hoặc cộng đồng nông thôn. Ngoài ra, 
ngân hàng của bạn có thể chủ động tài trợ và khuyến khích sử dụng năng lượng bền vững 
thông qua các khoản vay xanh để tài trợ thiết lập hệ thống cách nhiệt tại nhà hoặc tài trợ 
cho việc sử dụng năng lượng tái tạo, hoặc bù đắp carbon.

 ◼ Xây dựng năng lực cho các nhân viên ngân hàng để thu hút sự tham gia của khách hàng về 
các vấn đề bền vững. Thiết lập các chính sách / hướng dẫn để tư vấn cho khách hàng về các 
vấn đề bền vững.

Đảm bảo liên tục cải thiện…
 ◼ Huy động sự tham gia của khách hàng với tư cách là các bên liên quan trong những gì ngân 

hàng nên làm; thu hút sự tham gia của khách hàng một cách có hệ thống vào các vấn đề bền 
vững và rà soát các sản phẩm và dịch vụ cụ thể để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của họ. Tích 
hợp các câu hỏi về các ưu tiên bền vững của khách hàng của bạn trong quy trình tiếp nhận 
khách hàng.

 ◼ Phát triển năng lực chuyên môn trong ngân hàng, hoặc thông qua quan hệ đối tác với các tổ 
chức khác để tư vấn hiệu quả cho khách hàng về việc áp dụng các mô hình kinh doanh, công 
nghệ, lối sống bền vững hơn. Đảm bảo rằng các cơ chế khuyến khích của cán bộ quan hệ 
khách hàng phù hợp và gắn kết với các mục tiêu và chiến lược về hoạt động ngân hàng có 
trách nhiệm của ngân hàng mình.
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 ◼ Phát triển các cơ chế khuyến khích và ưu đãi phù hợp cho khách hàng để đưa ra các lựa 
chọn và thực hiện các khoản đầu tư bền vững hơn. Điều này có thể thông qua lãi suất ưu đãi, 
chương trình thưởng cho các lựa chọn tiêu dùng bền vững, v.v ... Tạo ra một cuộc đua cho vị 
trí hàng đầu giữa khách hàng, cung cấp mức lãi suất / điều kiện / dịch vụ hấp dẫn hơn cho 
các khách hàng bền vững.

 ◼ Thành lập bộ phận đối tác tiếp thị để thực hiện các giải pháp sản xuất và tiêu dùng bền vững 
ngoài cơ sở khách hàng hiện có của ngân hàng, ví dụ, với các đối tác cung cấp công nghệ. 

 ◼ Khai thác công nghệ để đổi mới và cung cấp các sản phẩm liên quan đến sự bền vững.

Ví dụ
a. Thay đổi thông lệ kinh doanh với mục tiêu ngăn chặn buôn bán trẻ em 
Một ngân hàng của Châu Âu rất lo ngại về cuộc khủng hoảng người tị nạn nên đã quyết định một 
trong những đóng góp lớn của mình là đảm bảo Ngân hàng sẽ không đồng lõa dưới bất kỳ hình 
thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, với nạn buôn bán trẻ em. Mục tiêu đặt ra đầy tham vọng và có 
tính đòi hỏi cao, ngân hàng cũng chưa có tất cả mọi giải pháp. Tuy nhiên, bằng cách kết nối mục 
tiêu này với hệ thống ngân hàng lõi của mình, Ngân hàng đã xác định các hành động sau đây.

1. Sử dụng hệ thống đã nâng cấp để theo dõi và truy dấu vết nguồn tiền bất hợp pháp,
2. Cải tiến quy trình kiểm tra, phân tích thận trọng và tìm hiểu khách hàng KYC trước khi chấp 

nhận khách hàng,
3. Nhận định các quy định liên quan đến bảo mật riêng tư và tình trạng nặc danh trên mạng 

internet là thách thức lớn,
4. Theo dõi và giảm thiểu các giao dịch đáng ngờ,
5. Làm việc với các ngân hàng đồng hạng để làm sạch khu vực ngân hàng trong lĩnh vực này,
6. Hợp tác trong ngành để sử dụng dữ liệu lớn (big data) để xác định các xu hướng.

Hoạt động này kết nối với Mục tiêu PTBV số 8 (việc làm bền vững cho tất cả) và cụ thể là chỉ số 
8.7, và Mục tiêu PTBV số 17 (quan hệ đối tác toàn cầu). Xem đầy đủ ví dụ tại đây.

b. Tăng cường chuyển dịch năng lượng và các vấn đề xã hội phù hợp với nhu cầu của 
quốc gia 

Một ngân hàng hàng đầu của Nam Phi đã hiệu lực hoá các cam kết của mình về tài chính phát 
triển bền vững vào năm 2017 thông qua một loạt các hoạt động như: xấp xỉ 1,3 tỷ đô la Mỹ tài trợ 
năng lượng tái tạo quy mô nhỏ, đưa thêm 2.100MW vào lưới điện quốc gia; thông qua thiết kế sản 
phẩm “Giải pháp sống thông minh” để tuyên truyền với khách hàng và tạo điều kiện cho khách 
hàng tiếp cận các sản phẩm cho vay quay vòng hay các sản phẩm tiên tiến để đầu tư vào các giải 
pháp năng lượng tái tạo cho nhà ở của khách hàng; thông qua việc cấp xấp xỉ 9 triệu đô la Mỹ vào 
nguồn vốn mới cho xây dựng xanh; thông qua Trái phiếu Tiết kiệm Xanh đã huy động được 700 
triệu đô la Mỹ tiền tiết kiệm mới trong năm 2017 (352 triệu đô la Mỹ từ khi khởi động) cũng như 
đầu tư vào việc đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính tốt hơn cho các doanh nhân da đen trước 
đây từng bị phân biệt trong nền kinh tế; tăng tài trợ xây/mua nhà giá trị vừa túi tiền, cấp khoảng 58 
triệu đô la Mỹ năm 2017; hỗ trợ nhà ở sinh viên và cho vay sinh viên. Tiến độ thực hiện được báo 
cáo tại Báo cáo tích hợp thường niên đã được bên thứ ba kiểm toán. 

c. Tăng cường kiến thức, hiểu biết về tài chính cho khách hàng cá nhân (bán lẻ) ở các 
quốc gia đang phát triển 

Một ngân hàng tập trung vào các khách hàng bán lẻ ở các quốc gia mới nổi có thể tạo nên tác 
động tích cực nhất thông qua tăng cường kiến thức, hiểu biết về tài chính và khả năng tiếp cận 
các dịch vụ phù hợp, vừa túi tiền trong khi cũng chú ý tới việc động lực lương thưởng trong ngân 
hàng không khuyến khích nhân viên chủ tâm chào bán sản phẩm quá mức cho khách hàng (ví dụ, 
công nhân mùa vụ - những người có cuộc sống không ổn định) Một ví dụ là một ngân hàng ở Thổ 
Nhĩ Kỳ hợp tác với chính phủ hỗ trợ tổ chức các buổi phổ biến kiến thức tài chính cho các gia đình 
và hộ kinh doanh. Vài trăm ngàn lượt người đã được phổ biến kiến thức, đào tạo từ khi thực hiện 
sáng kiến này.

https://doi.org/10.1017/bhj.2017.25
https://www.nedbank.co.za/content/dam/nedbank/site-assets/AboutUs/Information%20Hub/Integrated%20Report/2017/2017%20Nedbank%20Limited%20Annual%20Report.pdf
https://www.teb.com.tr/familyacademy/what-is-teb-family-academy/


24 - ⎮NGUYÊN TẮC 3: CÁC KHÁCH HÀNG⎮Principles for Responsible Banking

d. Hỗ trợ các cá nhân có được các công trình cách nhiệt hoặc sản xuất năng lượng tái 
tạo trong các tòa nhà

Một ngân hàng có các sản phẩm cho vay mua nhà trả góp, đầu tư tài sản thương mại hoặc hạ 
tầng cơ sở có thể đặt mục tiêu tăng vốn đã phân bổ cho năng lượng tái tạo hoặc công nghệ tiết 
kiệm năng lượng và có thể đẩy mạnh sản phẩm này đến khách hàng. Một ví dụ là một Ngân hàng 
của Châu Âu đã hợp tác với một hãng năng lượng Châu Âu đưa ra sản phẩm toàn diện cho cá 
nhân, giúp họ có nguồn tài chính – với khoản cho vay phí bảo hiểm riêng do ngân hàng phát hành 

– và giúp cho nhà của họ được cách nhiệt hiệu quả.

e. Các khoản cho vay liên quan đến phát triển bền vững cấp cho doanh nghiệp 
Các ngân hàng có thể cấp các “khoản vay liên quan đến phát triển bền vững” hoặc “khoản vay tác 
động tích cực”, trong đó một số điều kiện có thể liên quan đến tiến độ của doanh nghiệp trong 
việc đạt các mục tiêu bền vững (ví dụ, có thể chiết khấu dựa trên việc sử dụng nguồn vốn hay hiện 
thực hóa một số mục tiêu liên quan đến phát triển bền vững).

f. Tài chính toàn diện ở Thổ Nhĩ Kỳ thông qua sử dụng công nghệ 
Trên ứng dụng dịch vụ tin nhắn và đàm thoại của nhà khai thác viễn thông lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, 
một ngân hàng cho phép khách hàng chuyển tiền cho người không dùng dịch vụ của ngân hàng 
hoặc không được tiếp cận nhiều dịch vụ ngân hàng, chỉ đơn giản bằng cách nhập số điện thoại 
của người nhận. Dịch vụ này giúp những người không sử dụng dịch vụ ngân hàng hoặc không 
được tiếp cận nhiều dịch vụ ngân hàng hưởng lợi từ các dịch vụ tài chính.

g. Hỗ trợ tài chính toàn diện thông qua công nghệ 
Hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ tài chính là một cấu phần quan trọng trong rất nhiều 
sáng kiến tài chính toàn diện. Ví dụ, có thể thiết kế máy ATM để khách hàng khiếm thị sử dụng và 
rất nhiều dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ngân hàng qua điện thoại (Internet Banking và Mobile 
Banking) đã được thiết kế tương thích với phần mềm đọc màn hình, cho phép khách hàng khuyết 
tật giao dịch bằng âm thanh.

https://www.bnpparibas-pf.com/en/press-and-news/bnp-paribas-personal-finance-takes-responsibility-and-commits-its-expertise-to-promote-energy-transition/
https://www.bnpparibas-pf.com/en/press-and-news/bnp-paribas-personal-finance-takes-responsibility-and-commits-its-expertise-to-promote-energy-transition/
https://www.garanti.com.tr/en
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NGUYÊN TẮC 4: CÁC BÊN HỮU QUAN
Chúng tôi sẽ chủ động và có trách nhiệm trong việc tư vấn, tham gia và 
hợp tác với các bên hữu quan có liên quan để đạt được các mục tiêu xã hội.

Từ khóa và mục đích: chủ động, tham vấn, tham gia và hợp tác, tăng 
ảnh hưởng, phạm vi thay đổi
Các ngân hàng là một phần quan trọng của nền kinh tế và hệ thống xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, 
nếu chỉ có các ngân hàng không thôi thì họ không thể thực hiện thay đổi ở phạm vi cần thiết để 
đạt được các chỉ tiêu của các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận về Khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc 
tế, khu vực, quốc gia có liên quan khác, họ cũng không thể giải quyết tất cả các vấn đề toàn cầu 
và vấn đề địa phương có liên quan. Bằng cách hợp tác với các bên liên quan (đáng chú ý là các 
đối tác ngang hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên, 
các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, viện sỹ, xã hội, công đoàn và các cộng đồng), 
các ngân hàng có thể tăng đáng kể tác động của họ và hỗ trợ hành động ở phạm vi thay đổi cần 
thiết.

Chủ động tham vấn các bên hữu quan sẽ đảm bảo ngân hàng của bạn có lợi từ những hiểu biết 
và kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của các đối tượng này, giúp định nghĩa chính xác/hợp pháp 
các mục tiêu xã hội; việc chủ động tham vấn sẽ dẫn dắt tính hợp pháp và khả năng xác định các 
tác động tích cực và tiêu cực. Chủ động lôi kéo sự tham gia sớm của các bên hữu quan về việc 
đảm bảo tất cả những lợi ích liên quan đã được cân nhắc và ngân hàng sẽ không gặp phải thách 
thức khi thực hiện.

Ngân hàng có thể đạt được mục tiêu này như thế nào
 ◼ Hãy xem ngân hàng là một phần của hệ thống xã hội, trong đó ngân hàng phải xác định được 

các bên hữu quan chính và hiểu rõ vai trò, năng lực, nhu cầu của họ nhờ phương pháp so sánh, 
khớp nối các bên hữu quan.

 ◼ Lôi kéo sự tham gia, lắng nghe và tham vấn, tư vấn các bên hữu quan này để hiểu rõ quan 
điểm và lời khuyên của họ về những vấn đề trọng yếu trong chiến lược và thông lệ kinh doanh 
của ngân hàng, ý tưởng của họ về các giải pháp có thể được áp dụng. Đặc biệt tham vấn các 
bên hữu quan về: 

 ◻ Nhu cầu và kỳ vọng của họ 
 ◻ Các lĩnh vực trọng tâm/tác động trọng yếu,
 ◻ Sự chuyển tải mục đích xã hội vào mục tiêu của ngân hàng,
 ◻ Thiết lập mục tiêu.

 ◼ Hợp tác với các bên hữu quan có liên quan – những người có thể giúp ngân hàng bạn giảm 
thiểu tác động tiêu cực hoặc làm tăng tác động tích cực. Thiết lập các quan hệ đối tác hoặc 
các mối quan hệ giúp ngân hàng bạn tăng vốn tri thức, vốn xã hội và làm được nhiều hơn khi 
ngân hàng chỉ làm việc riêng lẻ. 

 ◼ Hợp tác với các ngân hàng đồng hạng để tăng tốc sự thay đổi trong lĩnh vực ngân hàng và 
giúp triển khai thực hiện bộ các Nguyên tắc này.

 ◼ Đảm bảo cam kết của bạn với cơ quan quản lý nhà nước và các nhà hoạch định chính sách 
phù hợp với mục đích và mục tiêu của bộ Các nguyên tắc về hoạt động ngân hàng có trách 
nhiệm. Chủ động bảo vệ, ủng hộ quy định và khuôn khổ pháp luật bền vững.
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Khởi động…
 ◼ Xác định và sắp xếp các bên hữu quan chính bên ngoài như cơ quan quản lý, nhà đầu tư, chính 

phủ, nhà cung cấp, giới học thuật, các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức phi lợi nhuận. Cần đặc 
biệt chú ý đến các đối tượng “bị tác động”, nghĩa là những người chịu ảnh hưởng từ tác động 
gián tiếp của ngân hàng như các cộng đồng hay giới hữu sinh (do các tổ chức phi lợi nhuận 
đại diện). Phân biệt các bên hữu quan mà bạn có quan hệ hợp đồng như nhà đầu tư, nhân viên, 
khách hàng với các bên hữu quan khác như công đoàn, tổ chức xã hội dân sự, chính phủ sẽ 
rất có ích. 

 ◼ Xác định các vấn đề hoặc lĩnh vực mà sự hợp tác có thể hỗ trợ hoàn thành công việc đạt kết 
quả trên mức mà ngân hàng chỉ có thể đạt được nếu tự thực hiện riêng lẻ. 

 ◼ Tư vấn và lôi kéo sự tham gia của các bên hữu quan liên quan, cho phép họ thể hiện kỳ vọng, 
yêu cầu của mình về tác động, chiến lược, mục tiêu của ngân hàng và nhìn chung là vai trò mà 
ngân hàng có thể gánh vác để dẫn dắt sự phát triển bền vững. Tận dụng kiến thức, hiểu biết, 
kinh nghiệm chuyên môn của các bên hữu quan. 

 ◼ Thu hút sự tham gia của tất cả các bên hữu quan, đặc biệt là các nhà đầu tư và cổ đông, tham 
gia cùng ngân hàng nỗ lực thực hiện các nguyên tắc này.

 ◼ Minh bạch trong cam kết và hành động chính sách công và đảm bảo các chính sách này phù 
hợp với các cam kết của ngân hàng về thực hiện các nguyên tắc này. Chủ động bảo vệ, ủng 
hộ các chính sách và quy định có lợi cho sự phát triển bền vững và cụ thể là hoạt động ngân 
hàng có trách nhiệm.

Đảm bảo liên tục cải thiện…
 ◼ Thiết lập các quan hệ đối tác với các bên hữu quan để xây dựng và thực hiện các giải pháp có 

đóng góp lớn cho mục đích của các Mục tiêu PTBV, Thỏa thuận Khí hậu Paris và các khuôn 
khổ quốc tế, khu vực và quốc gia khác. 

 ◼ Thiết lập các kênh tư vấn đa ngành, đa lĩnh vực và đảm bảo có sự tương tác thường xuyên liên 
quan đến chiến lược của ngân hàng với các mục tiêu PTBV hay Thỏa thuận Khí hậu Paris, với 
trọng tậm đặt vào các vấn đề có tác động lớn (nhất quán với kết quả đánh giá trọng yếu của 
ngân hàng).

 ◼ Sử dụng các công nghệ số và công nghệ kết nối để tạo điều kiện cho sự tham gia, cam kết 
liên tục, có hiệu quả với các bên hữu quan.

 ◼ Làm việc với các ngân hàng và tổ chức tài chính khác để đảm bảo có được sự thay đổi cụ 
thể, ở phạm vi lớn trong ngành, trong đó cân nhắc đến các hạn chế có liên quan của luật cạnh 
tranh mà quốc gia của ngân hàng quy định. 

 ◼ Thường xuyên rà soát chiến lược cam kết của các bên hữu quan và nâng cao tham vọng và 
hành động của họ hướng tới sự toàn diện và hiệu quả. Đảm bảo khả năng thích ứng và tính 
linh hoạt để gắn kết các bên hữu quan mới khi cần thiết. 

Một số nguồn lực chính 
 ◼ IFC đã ban hành hướng dẫn toàn diện để giúp các công ty trong việc sắp xếp các bên hữu 

quan. Bản hướng dẫn cung cấp cho các công ty và ngân hàng những đề xuất cụ thể nhằm 
giúp họ xác định đối tác hưởng lợi chính của mình và thiết lập các mối quan hệ có hiệu quả với 
các đối tác này. 

 ◼ Chuẩn mực cam kết bên hữu quan AA1000 AccountAbility là một chuẩn mực cam kết của bên 
hữu quan do đại diện tư vấn tư nhân AccountAbility ban hành. Nó được thiết kế để hỗ trợ các 
tổ chức trong việc thiết kế, thực hiện và tuyên truyền một phương pháp tích hợp về cam kết 
của bên hữu quan.

 ◼ BSR (Công tác trách nhiệm xã hội) đã công bố hướng dẫn đơn giản về cách thực hiện sắp xếp 
các bên hữu quan.

 ◼ Rất nhiều sáng kiến ngang hàng được đánh giá là hữu ích trong việc tăng quy mô thay đổi. Ví 
dụ, Thỏa thuận ngành Ngân hàng của Đức, và Nhóm Thun Group của các ngân hàng tham 
gia vào hoạt động nghiên cứu những gợi ý thực tế của Các nguyên tắc hướng dẫn của UN về 
Quyền kinh doanh và Quyền con người dành cho ngân hàng; Sáng kiến môi trường ngân hàng 
có nhiệm vụ dẫn dắt ngành ngân hàng trong việc cùng nhau định hướng dòng vốn hướng tới 
sự phát triển kinh tế bền vững về mặt xã hội và môi trường; Hiệp ước mềm về hàng hóa mà 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
http://www.accountability.org/standards/
https://www.bsr.org/en/topics/all-channels/Stakeholder-Engagement
https://www.imvoconvenanten.nl/banking?sc_lang=en
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/2017_12_Thun%20Group%20of%20Banks_Paper_UNGPs%2013b%20and%2017.pdf
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative
https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/sustainable-finance/banking-environment-initiative/programme/sustainable-agri-supply-chains/soft-commodities
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BEI đã cùng Diễn đàn hàng hóa ban hành là một sáng kiến lấy khách hàng làm trung tâm với 
mục đích huy động ngành ngân hàng cùng chung tay đóng góp vào công cuộc chuyển đổi 
sang các chuỗi cung ứng hàng hóa mềm và giúp khách hàng đạt được tỷ lệ chặt phá rừng 
ròng bằng 0 vào năm 2020.

 ◼ Hiệp hội quốc gia của các Giám đốc doanh nghiệp đã ban hành hướng dẫn về cam kết giữa 
HĐQT – cổ đông mà HĐQT của ngân hàng có thể thấy khá hữu ích để thu hút một cách có 
chiến lược sự tham gia của các cổ đông vào việc thực hiện các nguyên tắc này. 

Ví dụ
a. Sự tham gia của bên hữu quan tầm nhìn của Hội đồng Báo cáo tích hợp quốc tế 

(IIRC)
Báo cáo tích hợp (<IR>) nhằm tăng cường chất lượng thông tin có sẵn cho bên cung ứng vốn tài 
chính thông qua việc truyền đạt đầy đủ các yếu tố, bao gồm các yếu tố môi trường và xã hội, có 
tác động lớn lên năng lực của một tổ chức trong việc tạo ra giá trị theo thời gian. Báo cáo tích hợp 
phải cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất và chất lượng các mối quan hệ của tổ chức với các 
bên hữu quan chính, bao gồm cả việc tổ chức hiểu như thế nào, hiểu đến đâu và có cân nhắc đến 
và đáp ứng các nhu cầu và lợi ích hợp pháp của họ hay không. Quan điểm của IIRC là giá trị không 
được tạo bởi hoặc giới hạn trong một tổ chức nào đó mà nó được tạo thành thông qua các mối 
quan hệ với các đối tác, và bên hữu quan sẽ cung cấp những ý kiến sâu sắc về các vấn đề có tác 
động lên năng lực của tổ chức trong việc tạo ra giá trị. Khuôn khổ của IIRC cung cấp cho các tổ 
chức một bức tranh cụ thể và hữu ích để quản lý các mối quan hệ với bên hữu quan. 

b. Làm việc có trách nhiệm để thay đổi chính sách 
Các ngân hàng đôi khi phản đối các chính sách, luật, quy định và luật mềm do những chính sách, 
quy định này vô tình ngăn cản sự đổi mới cần phải thực hiện để nhanh chóng thay đổi nền kinh 
tế toàn cầu (hoặc thậm chí nền kinh tế trong nước). Ví dụ, vài năm trước đây, các thành viên của 
UNEP FI đã thực hiện một nghiên cứu học thuật để góp ý, cung cấp thông tin cho Uỷ ban Basel 
nhằm xác định vấn đề của các quy định áp dụng đối với các khoản nợ dài hạn mà theo đó sẽ vô 
tình làm tăng khó khăn trong việc tài trợ một số hình thức sản xuất năng lượng tái tạo - có thời 
hạn trả nợ dài hơn. 

Trong trường hợp này, khi ngân hàng lôi kéo sự tham gia của các bên hữu quan với góc nhìn là để 
thay đổi chính sách, ngân hàng cần phải rất minh bạch sao cho sự thu hút tham gia này không thể 
bị hiểu nhầm thành hành động chỉ vì lợi ích nhỏ hẹp của chính mình. “Quy tắc tham gia có trách 
nhiệm”, dựa trên các nguyên tắc của OECD về tính minh bạch và tính toàn vẹn trong công tác vận 
động hành lang, trong đó các điểm sau cần phải được đặc biệt cân nhắc, xem xét khi thực hiện 
cam kết tham gia: 

1. Các quy định và hướng dẫn của ngân hàng có chú ý đến bối cảnh kinh tế chính trị và chính 
quyền không?

2. Các quy định và hướng dẫn có nhất quán với khuôn khổ chính sách và quy định pháp luật 
chung không?

3. Thông tin về việc can thiệp vào ngân hàng có được công bố đầy đủ, công khai hay không?
4. Các bên hữu quan có nghiên cứu kỹ lưỡng các vị trí và phương pháp tiếp cận không?
5. Những người thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện công việc có đáp ứng được các chuẩn 

mực nghề nghiệp và minh bạch hay không?
6. Các quy định về tham gia và việc tuân thủ các quy định này có được rà soát theo định kỳ 

không?

c. Hợp tác để mở rộng phạm vi, tăng quy mô 
Rủi ro xã hội có thể rất quan trọng ở một số vùng nơi có ngân hàng hoạt động. Khi đánh giá mức 
độ trọng yếu và khi quyết định thứ tự ưu tiên của các hoạt động, ngân hàng không nên loại trừ 
các vấn đề như di cư trên diện rộng do biến đổi khí hậu, thiếu nước sạch hay vấn đề về giới, đơn 
giản là vì một mình ngân hàng không thể có ảnh hưởng đủ lớn lên vấn đề đó. Ngân hàng cần cân 
nhắc nếu hợp tác với các đối tác khác thì họ có thể đóng góp nhiều hơn để giải quyết các vấn đề 
môi trường, xã hội đang là mối quan ngại cụ thể của địa phương nơi ngân hàng có hoạt động hay 
không. 

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
http://www.oecd.org/gov/ethics/oecdprinciplesfortransparencyandintegrityinlobbying.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/oecdprinciplesfortransparencyandintegrityinlobbying.htm
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Ví dụ, năm 2017 một ngân hàng lớn của Châu Âu và Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc 
(UN Environment) đã ký kết Thoả thuận hợp tác về việc thành lập đối tác hợp tác với mục đích huy 
động vốn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững ở các nước đang phát triển. Hai bên sẽ hợp tác 
với nhau nhằm xác định các dự án thương mại phù hợp với các tác động môi trường, xã hội có thể 
đo lường được với mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 sẽ huy động một lượng vốn khoảng 10 tỷ đô 
la Mỹ ở các quốc gia đang phát triển. Mục đích là nhằm hỗ trợ các tiểu chủ của các dự án ở các 
nước đang phát triển liên quan đến tiếp cận năng lượng tái tạo, nông lâm nghiệp, tiếp cận nước 
sạch và làm nông nghiệp có trách nhiệm trong số các hoạt động phát triển bền vững khác.

Một lĩnh vực thành công khác trong việc đối tác hợp tác là ngân hàng qua điện thoại di động ở các 
quốc gia có thu nhập thấp. Ở Châu Phi, trung bình 05 chi nhánh phục vụ 100.000 người (so với số 
lượng 32 chi nhánh ở Bắc Mỹ, nguồn: McKinsey 2015), những cộng đồng sống ở nông thôn được 
tiếp cận dịch vụ ngân hàng được phục vụ thông qua công nghệ di động trên cơ sở hợp tác giữa 
các ngân hàng và các nhà cung ứng dịch vụ viễn thông ở địa phương. Có thể tìm thấy rất nhiều ví 
dụ tuyệt vời ở Kenya tại đây.

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-environment-and-bnp-paribas-partner-bring-private-capital
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/African%20retail%20bankings%20next%20growth%20frontier/Roaring-to-life-growth-and-innovation-in-African-retail-banking-web-final.ashx
https://www.equitel.com/
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NGUYÊN TẮC 5: QUẢN TRỊ 
VÀ THIẾT LẬP MỤC TIÊU
Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết của mình về bộ các Nguyên tắc này thông 
qua quản trị hiệu quả và văn hoá hoạt động ngân hàng có trách nhiệm, 
thể hiện tham vọng và trách nhiệm giải trình bằng cách thiết lập các mục 
tiêu liên quan đến những tác động quan trọng nhất của chúng tôi.

Từ khoá và mục đích: thiết lập mục tiêu; các tác động quan trọng nhất; 
sự lãnh đạo; văn hoá và thông lệ kinh doanh thường ngày; vai trò và 
trách nhiệm; phân bổ nguồn lực 
Thực hiện các cam kết về bộ các Nguyên tắc này sẽ cho phép ngân hàng định vị mình một cách 
có uy tín vì nó phù hợp với nhu cầu của xã hội và qua đó xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm với các 
hoạt động của mình. Để đạt được sự tín nhiệm đó và giữ được vai trò chủ đạo trong ngành, tập 
trung và định hướng nỗ lực trong phạm vi ngân hàng và tăng quy mô đóng góp của ngân hàng 
cho xã hội, cần phải thiết lập mục tiêu và KPIs (các chỉ số đánh giá kết quả hoạt động). Các mục 
tiêu và KPIs này cần phải nằm trong những lĩnh vực mà ngân hàng có tác động quan trọng nhất 
và xét từ góc độ quy mô và tham vọng, phù hợp với các chỉ tiêu và mục tiêu đặt ra trong các Mục 
tiêu PTBV, Thoả thuận Khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc tế, vùng hoặc quốc gia khác.

Để có thể đạt được tốc độ và quy mô cần thiết nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu, cần phải 
có sự lãnh đạo, sự ủng hộ và hỗ trợ của Tổng Giám đốc, quản lý các cấp. Nó đòi hỏi phải tạo lập 
văn hoá và thông lệ kinh doanh thường ngày, theo đó tất cả nhân viên phải hiểu rõ vai trò của 
mình trong việc thực hiện mục đích của ngân hàng và tích hợp sự bền vững vào công việc cũng 
như các quyết định của họ. Để thực hiện các cam kết của mình về những Nguyên tắc này, ngân 
hàng cần có quy trình quản trị hiệu quả đi đôi với phát triển bền vững, bao gồm phân định rõ ràng 
vai trò và trách nhiệm, thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả và phân bổ đủ nguồn lực. 

Ngân hàng có thể đạt được mục tiêu này như thế nào 
Liên quan đến quản trị và văn hoá:

 ◼ Tích hợp phát triển bền vững vào một mục đích rõ ràng và/hoặc tầm nhìn và sứ mệnh của 
ngân hàng.

 ◼ Tích cực truyền đạt sự ủng hộ của cấp cao nhất từ các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và 
các giám đốc điều hành.

 ◼ Đảm bảo có nguồn lực riêng có đủ vị trí và tầm ảnh hưởng để chỉ đạo và điều phối hiệu quả 
việc thực hiện các thông lệ bền vững xuyên suốt ngân hàng. Nguồn lực này có thể được thiết 
lập dưới hình thức nhóm phát triển bền vững, bộ phận quản lý rủi ro môi trường và rủi ro xã hội 
hay nhóm năng lực tác động tích cực. 

 ◼ Lôi kéo tất cả các bộ phận chức năng trong ngân hàng tham gia bằng cách phân công vai 
trò và trách nhiệm trên toàn ngân hàng liên quan đến chương trình hành động phát triển bền 
vững và đảm bảo phân bổ đủ nguồn lực. 

 ◼ Ban hành, thiết lập các chính sách, hệ thống, quy trình phù hợp, có hệ thống quản lý và kiểm 
soát hiệu quả, bao gồm các quy trình rủi ro, tuân thủ và kiểm tra của bên thứ ba. 

 ◼ Giáo dục và đào tạo nhân viên để xây dựng nhận thức và trình độ phù hợp ở tất cả các cấp.
 ◼ Tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững của ngân hàng vào các hệ thống tạo động lực. 

Khen thưởng cho các hoạt động và công tác chỉ đạo phát triển bền vững có kết quả tốt, ví 
dụ, thông qua thưởng tiền, thù lao và tích hợp vào đánh giá xếp loại lao động, quyết định bổ 
nhiệm. 

 ◼ Truyền đạt trong nội bộ và ra bên ngoài (xem Nguyên tắc 6) về phương pháp tiếp cận và kết 
quả phát triển bền vững của ngân hàng, cụ thể về các mục tiêu và tiến độ thực hiện các mục 
tiêu này. 
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Ngân hàng cần phải làm gì 
Liên quan đến thiết lập mục tiêu:

 ◼ Thiết lập các mục tiêu SMART (xem dưới đây) theo đó chỉ ra, giải quyết các tác động tiêu cực 
đáng kể nhất do các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của ngân hàng gây ra và tăng phạm vi, 
quy mô tác động tích cực, quan trọng nhất có thể đóng góp vào mục tiêu chung của xã hội. 
Mức độ tham vọng của các mục tiêu này cần phù hợp với (hoặc sắp xếp các danh mục của 
ngân hàng với) các mục tiêu quốc tế, quốc gia của Thoả thuận Khí hậu Paris và các Mục tiêu 
PTBV.

 ◼ Các ngân hàng tham gia ký kết nhìn chung phải thiết lập và công khai các mục tiêu của mình 
trong vòng 12 tháng khi sau khi tham gia ký cam kết thực hiện bộ Các nguyên tắc hoạt động 
ngân hàng có trách nhiệm. Các trường hợp ngoại lệ là các ngân hàng tự đánh giá mình đang 
ở giai đoạn đầu tích hợp phát triển bền vững, nghĩa là “các ngân hàng mới bắt đầu”. Theo đó, 
thời gian để thiết lập và công khai các mục tiêu của các ngân hàng này có thể kéo dài đến 24 
tháng. 

Khởi động…
Liên quan đến quản trị và văn hoá:

 ◼ Tích hợp phát triển bền vững vào các tuyên bố được truyền đạt rõ ràng, trong đó kết nối các 
vấn đề môi trường, xã hội với tầm nhìn và sứ mệnh của ngân hàng, được sự ủng hộ, hỗ trợ của 
Ban Điều hành. 

 ◼ Tích cực truyền đạt sự ủng hộ, hỗ trợ của cấp cao nhất, từ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành 
thông qua các tuyên bố, trích dẫn và phỏng vấn trong nội bộ và truyền thông bên ngoài, xây 
dựng nhận thức, kiến thức trong cán bộ công nhân viên của ngân hàng. 

 ◼ Trường hợp chưa có, cần thiết lập một bộ phận phát triển bền vững doanh nghiệp với sự chỉ 
đạo mạnh mẽ và phân định vai trò, trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo nhận thức rõ rằng, chỉ khi tất 
cả các bộ phận chức năng trong ngân hàng cùng có vai trò tham gia thì mới thực hiện đầy đủ 
được các Nguyên tắc này. 

 ◼ Phân công vai trò và trách nhiệm rõ ràng ở cấp HĐQT và xuyên suốt các bộ phận chức năng.
 ◼ Giáo dục và đào tạo cán bộ, nhân viên về chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững của ngân 

hàng nói chung và các vấn đề phát triển bền vững gắn liền với nội dung công việc của họ nói 
riêng.

 ◼ Thực hành những gì bạn tuyên truyền, đào tạo: Để nỗ lực của ngân hàng trong việc thực hiện 
các mục tiêu PTBV và khí hậu đạt được sự tín nhiệm đối với nhân viên và để chuyển tải thành 
văn hoá trong thông lệ thường ngày, thực tế công việc hằng ngày trong ngân hàng cần phải 
phản ánh đặc tính và giá trị cơ sở của các Mục tiêu PTBV và Thoả thuận Khí hậu Paris. Các 
đặc tính này bao gồm các vấn đề như bình đẳng giới, các lựa chọn vận tải thân thiện với môi 
trường, v.v… 

Liên quan đến thiết lập mục tiêu, “ngân hàng mới bắt đầu” có thể:
 ◼ Thực hiện phân tích khoảng cách liên quan đến các hành động dự kiến thực hiện theo tất cả 

06 Nguyên tắc và sau đó thiết lập mục tiêu để xoá bỏ những khoảng cách này từ chính sách, 
chiến lược, năng lực đánh giá, chỉ đạo, hệ thống và quy trình quản lý. Các mục tiêu này cần 
phải rõ ràng, cụ thể và được xây dựng thành kế hoạch hành động trong đó nêu rõ các hành 
động cần thực hiện, ngày hoàn thành dự kiến. Cần có báo cáo tiến độ thường xuyên trong nội 
bộ để duy trì nhận thức và báo cáo công khai ra ngoài theo định kỳ.

 ◼ Thực hiện đánh giá định tính mức độ trọng yếu (xem Nguyên tắc 1: Sự phù hợp, và Nguyên tắc 
2: Tác động), ví dụ, thông qua so sánh, khớp nối các tác động trên cơ sở theo từng ngành để 
xác định vị trí những tác động tích cực và tiêu cực quan trọng nhất liên quan đến mục đích xã 
hội. Lôi kéo sự tham gia của các bên hữu quan chính, ví dụ, từ xã hội dân sự hay chính phủ, sẽ 
giúp có được các kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cần thiết. Dựa vào kết quả đánh giá này, 
xác định từ 01 đến 03 lĩnh vực trọng tâm để thiết lập mục tiêu.

 ◼ Thiết lập các mục tiêu kết nối với khuôn khổ có liên quan của quốc gia/khu vực/quốc tế (sự 
kết nối có thể mang tính định tính đối với các ngân hàng mới bắt đầu) và các KPIs đánh 
giá tiến độ thực hiện các mục tiêu này. Các “Ngân hàng mới bắt đầu” có thể thiếu quy trình, 
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phương pháp luận và số liệu liên quan để thiết lập mục tiêu kết nối trực tiếp đến các chỉ số 
của mục tiêu quốc gia/khu vực/quốc tế, do vậy, có thể thiết lập KPIs đơn giản. Ví dụ, liên quan 
đến sự đóng góp vào Thoả thuận Khí hậu Paris, ngân hàng mới bắt đầu có thể quyết định họ 
muốn hành động bắt đầu từ giảm khí thải nhà kính. Từ đó, họ có thể nhận ra mình chưa có đủ 
số liệu khách hàng liên quan đến khí thải carbon hay chưa có công cụ để thu thập dữ liệu này. 
Tuy nhiên, họ vẫn có thể có mục tiêu, ví dụ như, phân bổ bổ sung cán bộ quan hệ khách hàng 
phụ trách các công ty năng lượng tái tạo, hoặc quy định các cán bộ này bỏ ra ít nhất 20% thời 
gian hoặc có 20% khách hàng trên tổng số khách hàng của mình trong ngành này. Đây có thể 
là mục tiêu định tính cho các “ngân hàng mới bắt đầu” trong thời gian xây dựng hệ thống, thu 
thập số liệu và qua đó hướng tới thông lệ trung cấp/tiên tiến hơn liên quan đến thiết lập mục 
tiêu (xem dưới đây).

 ◼ Xác định các biện pháp để đạt được các mục tiêu này như làm việc với khách hàng (xem 
Nguyên tắc 3: Khách hàng) hoặc chủ động thực hiện các công việc để tăng/giảm dư nợ của 
ngân hàng trong các ngành/lĩnh vực nhất định (xem Nguyên tắc 2: Tác động), v.v… Phân bổ 
nguồn lực và trách nhiệm nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu và mục tiêu đặt ra.

 ◼ Đảm bảo có báo cáo tiến độ thường xuyên lên HĐQT và BĐH để duy trì sự ủng hộ, hỗ trợ của 
họ. 

Đảm bảo liên tục cải thiện …
Liên quan đến văn hoá và quản trị:

 ◼ Thiết lập trong nội bộ một cộng đồng những người xung phong dẫn đầu phát triển bền vững 
bao gồm tất cả các nhân viên có đóng góp rõ ràng và trách nhiệm với việc thực hiện các mục 
tiêu. Quản lý và củng cố cộng đồng này bằng các hoạt động thường xuyên như hội thảo, trình 
bày thường xuyên qua website, internet, tổ chức các buổi seminars, thư tin tức. Công nhận 
đóng góp của những người đi đầu trong thực hiện các hoạt động phát triển bền vững. 

 ◼ Tích hợp kết quả hoạt động liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững của ngân hàng và sự 
lãnh đạo hoạt động ngân hàng có trách nhiệm vào đánh giá xếp loại lao động, cơ chế lương 
thưởng, quyết định bổ nhiệm. Chính thức đưa các tiêu chí phát triển bền vững vào các điều 
khoản tham chiếu đối với các đề cử, lương thưởng và uỷ ban kiểm toán. 

 ◼ Xây dựng các chính sách cho vay phù hợp với các phương pháp khoa học và thiết thực thông 
qua quy trình có sự tham gia của nhiều bên hữu quan. Khi có thể, sử dụng các chuẩn mực 
phát triển bền vững và hệ thống chứng nhận được xây dựng thông qua quy trình có sự tham 
gia của nhiều bên hữu quan như ISO và chuẩn mực ISEAL.

 ◼ Truyền đạt thông tin là hoạt động thường xuyên, lặp đi lặp lại: thường xuyên xác định các chủ 
đề liên quan đến phát triển bền vững trong lưu truyền thông tin nội bộ để tăng cường nhận 
thức, hiểu biết và sự quan tâm của cán bộ công nhân viên. 

 ◼ Đảm bảo các chỉ tiêu và mục tiêu phát triển bền vững được tích hợp vào tất cả các quy trình 
ra quyết định trên toàn ngân hàng. Thường xuyên rà soát hệ thống và quy trình quản lý để 
đánh giá xem có cần phải điều chỉnh, củng cố, nâng cấp nhằm giúp ngân hàng thực hiện các 
mục đích liên quan đến phát triển bền vững hay không. Đặt ra các chỉ số kết quả hoạt động 
chính để đo lường, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển bền vững. 

Liên quan đến thiết lập mục tiêu:
 ◼ Thiết lập mục tiêu căn cứ vào đánh giá một cách thận trọng tính trọng yếu (xem Nguyên tắc 1: 

Sự phù hợp) và tham vấn các bên hữu quan có liên quan để xác định lĩnh vực trọng tâm, nghĩa 
là lĩnh vực mà ngân hàng có tác động tích cực và tiêu cực quan trọng nhất (Nguyên tắc 4: Các 
bên hữu quan).

 ◼ Kết nối một cách rõ ràng các mục tiêu với mục tiêu có liên quan của quốc gia/khu vực/quốc 
tế để đảm bảo các mục tiêu của ngân hàng ít nhất phù hợp với hoặc tham vọng hơn các mục 
tiêu đặt ra trong các Mục tiêu PTBV, Thoả thuận Khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc tế, khu 
vực, quốc gia khác, đồng thời phải minh bạch về phạm vi đóng góp của ngân hàng vào các 
mục tiêu này.

 ◼ Đảm bảo các chỉ tiêu, mục tiêu liên tục dẫn dắt sự củng cố, cải thiện trong thông lệ và kết quả 
hoạt động liên quan đến sự đóng góp của ngân hàng vào các mục đích xã hội. Thiết lập cơ 
chế rà soát liên tục các mục tiêu nhằm chốt hoàn thành các mục tiêu này theo thời gian. 

https://www.isealalliance.org/about-iseal
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 ◼ Các chỉ tiêu và mục tiêu của bạn phải SMART; nghĩa là:

 ◻ Specific - Cụ thể: Cần phải rõ ràng hành động nào là chủ thể của mục tiêu và chỉ tiêu; các 
mục tiêu, chỉ tiêu này liên quan đến nhu cầu và mục đích xã hội như thế nào, cần làm gì để 
cải thiện kết quả hoạt động và tác động.

 ◻ Measurable - Có thể đo lường được: Cần phải rõ ràng về việc kết quả hoạt động và các 
tác động được đo lường, đánh giá như thế nào.

 ◻ Achievable - Có thể đạt được: Các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra phải có tính khả thi, có thể đạt 
được trên thực tế. Có những giá trị hạn chế trong thiết lập mục tiêu không thể hoặc sẽ 
không thực hiện được. 

 ◻ Relevant - Có liên quan: Các mục tiêu, chỉ tiêu cần tập trung vào những lĩnh vực mà ngân 
hàng có tác động lớn nhất. Các mục tiêu, chỉ tiêu này cần được kết nối rõ ràng với một 
hoặc nhiều hơn các Mục tiêu PTBV, Thoả thuận Khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc tế, 
khu vực, quốc gia có liên quan khác.

 ◻ Time-bound - Có thời hạn: Cần phải rõ ràng về thời hạn hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, 
lộ trình thực hiện ít nhất phải tham vọng như lộ trình nêu trong các Mục tiêu PTBV, Thoả 
thuận Khí hậu Paris và các khuôn khổ quốc tế, khu vực, quốc gia có liên quan khác.

 ◼ Thiết lập quy trình để giám sát và rà soát tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, bao gồm 
mọi tác động tiêu cực và hành động khắc phục nếu phát hiện tác động tiêu cực. 

 ◼ Kết nối các chức năng nội bộ như tiếp thị và truyền thông, đào tạo, nhân sự, đổi mới và tuân 
thủ với các mục tiêu nhằm đảm bảo có sự nhất quán trong nội bộ. 

 ◼ Kết nối việc thực hiện các mục tiêu và tiến độ thực hiện liên quan tới mục tiêu phát triển bền 
vững của ngân hàng với việc trả thù lao, lương, thưởng và hệ thống tạo động lực khuyến khích 
trên toàn tổ chức. 

Một số nguồn lực chính 
 ◼ Quản trị tích hợp của UNEP FI – 2014: Báo cáo này đưa ra mô hình quản trị mới, trong đó đặt 

phát triển bền vững làm trọng tâm của quản trị và chương trình hành động chiến lược của 
HĐQT. Báo cáo đưa ra ví dụ thuyết phục về xây dựng và thực hiện các chiến lược bền vững 
trong các doanh nghiệp và minh hoạ tại sao thực trạng quản trị lại chưa phù hợp để phát triển 
bền vững một cách có hiệu quả.

 ◼ Phát triển bền vững và HĐQT: Thành viên HĐQT cần biết những gì trong 2018? Báo cáo này 
đưa ra quan điểm cập nhật và súc tích về các vấn đề, câu hỏi và ý kiến mà thành viên HĐQT 
cần phải nghĩ tới hoặc xử lý, giải quyết khi thảo luận về phát triển bền vững ở cấp HĐQT. 

 ◼ Uỷ ban Basel về Thanh tra, giám sát ngân hàng (BCBS) trong năm 2010 đã ban hành bộ 
nguyên tắc tăng cường thông lệ quản trị lành mạnh ở các tổ chức ngân hàng. Rút ra các bài 
học từ các cuộc khủng hoảng, các nguyên tắc này đặt ra những thông lệ tốt nhất cho ngân 
hàng. Các lĩnh vực trọng tâm cụ thể chính gồm: (1) vai trò của HĐQT; (2) tiêu chuẩn, điều kiện 
và thành phần HĐQT; (3) tầm quan trọng của chức năng quản lý rủi ro độc lập, bao gồm Giám 
đốc rủi ro hoặc tương đương; (4) tầm quan trọng của việc giám sát liên tục các rủi ro trên toàn 
ngân hàng và trên cơ sở riêng lẻ từng đơn vị, (5) sự giám sát của HĐQT đối với hệ thống lương, 
thưởng; và (6) sự hiểu biết của HĐQT và BĐH về cơ cấu hoạt động và rủi ro của ngân hàng.

 ◼ Các nguyên tắc của OECD về quản trị doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính 
sách đánh giá và củng cố các quy định của pháp luật, khuôn khổ thể chế về quản trị doanh 
nghiệp. Tài liệu cũng đưa ra các hướng dẫn cho các sàn giao dịch chứng khoán, các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp, và các đối tượng khác có vai trò trong quy trình xây dựng, phát triển quản trị 
doanh nghiệp tốt. Lần đầu tiên được ban hành vào năm 1999, các nguyên tắc này đã được áp 
dụng như một trong những Chuẩn mực chính về Hệ thống Tài chính lành mạnh của Hội đồng 
Ổn định tài chính và đã được các nước trong nhóm G20 thông qua. 

 ◼ G30 – Đạo đức và văn hoá hoạt động ngân hàng – Kêu gọi cải cách bền vững và toàn diện: 
Báo cáo này chỉ ra những thách thức về quản trị mà các ngân hàng lớn nhất thế giới, HĐQT, 
cán bộ quản lý, điều hành và cơ quan thanh tra, giám sát – cơ quan giám sát sức khoẻ của 
toàn hệ thống tài chính đang phải đối mặt, và về sự phát triển kinh tế bền vững cũng như sức 
khoẻ của từng công ty.

 ◼ Cơ quan quản lý thị trường tài chính: Chuyển đổi văn hoá trong các dịch vụ tài chính: Cơ quan 
quản lý thị trường tài chính Anh (FCA) đã ban hành báo cáo thảo luận về chuyển đổi văn hoá 

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/UNEPFI_IntegratedGovernance.pdf
https://www2.deloitte.com/au/en/pages/risk/articles/sustainability-and-board-what-directors-need-know-2018.html
https://www.bis.org/publ/bcbs176.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs176.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en
http://group30.org/images/uploads/publications/G30_BankingConductandCulture.pdf
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-discussion-paper-transforming-culture-financial-services
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trong các dịch vụ tài chính, trong đó nêu ra các quan điểm từ phía học thuật và từ phía các 
nhà lãnh đạo trong ngành. Báo cáo này nhằm đưa ra cơ sở khuyến khích tranh luận sâu hơn 
về chuyển đổi văn hoá trong ngành tài chính.

 ◼ Earth On Board: hệ sinh thái của những người làm công tác phát triển bền vững chuyên hỗ trợ 
các tổ chức hoàn thành mục tiêu HĐQT có năng lực bảo vệ trái đất (Earth Competent Board), 
khi các thành viên HĐQT có đủ năng lực, hiểu biết về phát triển bền vững, khi công tác quản trị 
đúng, đặt đúng câu hỏi với cán bộ quản lý thì nhận thấy trao đổi thông tin, kinh nghiệm ngang 
hàng là chìa khoá thực hiện chuyển đổi.

 ◼ Công cụ đánh giá hoạt động ngân hàng bền vững của WWF (SUSBA): một công cụ tương tác 
dành cho các ngân hàng để đánh giá và định chuẩn công tác quản trị doanh nghiệp (CG) của 
họ và hoạt động tích hợp môi trường, xã hội, quản trị để tăng tốc những cố gắng của ngân 
hàng trong việc giữ vị thế cạnh tranh, độ phục hồi và tính phù hợp trong một tương lai có 
nguồn lực hạn chế, khí carbon thấp.

 ◼ Liên minh Công nhận và Ghi nhãn Môi trường và Xã hội Quốc tế (ISEAL) cung cấp cơ sở dữ 
liệu về chuẩn mực xác nhận tính bền vững – có thể tích hợp vào các chính sách của ngân 
hàng và các tiêu chí đánh giá khách hàng.

Ví dụ 
a. Kết nối mục tiêu phát triển bền vững với cơ chế trả thù lao 
Ngày càng có nhiều ngân hàng tích hợp những vấn đề cần cân nhắc liên quan đến phát triển bền 
vững vào đánh giá xếp loại lao động và trả thù lao cho nhân viên trong toàn tổ chức, bao gồm 
BĐH và thành viên HĐQT. Việc đặt các chương trình lương, thưởng bên cạnh chương trình phát 
triển bền vững của ngân hàng tạo ra nhận thức, thực hiện các hành động và thể hiện sự tín nhiệm. 

Ví dụ, một ngân hàng lớn ở Châu Âu đo được phần danh mục cho vay đóng góp riêng cho ít nhất 
1 trong số 17 mục tiêu các Mục tiêu PTBV. Chỉ số này được gắn vào một tập hợp các KPIs kết nối 
với phát triển bền vững (ví dụ, các cá nhân được hưởng lợi từ buổi đào tạo về kiến thức tài chính 
do tập đoàn thực hiện). Một phần thù lao dài hạn trả cho 5.000 cán bộ quản lý cấp cao trên toàn 
tập đoàn được kết nối với các tiêu chí này. 

b. Uỷ ban riêng của HĐQT chuyên về phát triển bền vững 
Một ngân hàng lớn ở Châu Âu đã thành lập “uỷ ban hoạt động ngân hàng có trách nhiệm, phát 
triển bền vững và văn hoá” để hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện các trách nhiệm giám sát của 
mình liên quan đến chiến lược kinh doanh có trách nhiệm và các vấn đề phát triển bền vững. Uỷ 
ban này:

 ◼ Tư vấn cho HĐQT về các vấn đề như chiến lược của các thông lệ kinh doanh có trách nhiệm và 
phát triển bền vững, và về những thay đổi có thể xảy ra với phương pháp tiếp cận của tổ chức 
đối với những vấn đề này. 

 ◼ Báo cáo định kỳ lên HĐQT về kết quả và tiến độ thực hiện phát triển bền vững của tập đoàn.
 ◼ Phối hợp với uỷ ban thù lao về sắp xếp lương thưởng phù hợp với văn hoá và giá trị của tổ 

chức.
 ◼ Phối hợp với uỷ ban giám sát rủi ro, quy định và tuân thủ trong việc liên kết kết quả rà soát 

khẩu vị rủi ro với kết quả đánh giá rủi ro phi tài chính của công ty.
 ◼ Tư vấn HĐQT về chiến lược của tập đoàn liên quan đến mối quan hệ với các bên hữu quan, 

bao gồm cán bộ công nhân viên, khách hàng và cộng đồng địa phương; về chất lượng hợp tác 
với các bên hữu quan này. 

c. Thiết lập mục tiêu nhất quán với kỳ vọng của khoa học liên quan đến các mục đích 
khí hậu 

Sáng kiến mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học giúp các công ty thiết lập mục tiêu giảm khí thải nhà 
kính phù hợp với mức giảm cần thiết để giữ nhiệt độ toàn cầu cao hơn các mức trước thời kỳ công 
nghiệp 2oC. Các công ty có thể nộp mục tiêu của mình để xác nhận và xác minh so với các tiêu 
chí đã đặt ra.

https://www.earthonboard.org/
https://susba.org/
https://www.isealalliance.org/
https://sciencebasedtargets.org/
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NGUYÊN TẮC 6: TÍNH MINH BẠCH 
VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Chúng tôi sẽ định kỳ rà soát lại việc thực hiện riêng lẻ và thực hiện cùng 
nhau bộ các Nguyên tắc này và minh bạch cũng như có trách nhiệm giải 
trình về những tác động tích cực và tiêu cực và đóng góp của chúng tôi 
vào các mục đích xã hội.

Từ khoá và mục đích: tính minh bạch; trách nhiệm giải trình đối với 
các tác động tích cực và tiêu cực; rà soát định kỳ; thực hiện riêng lẻ và 
cùng nhau thực hiện
Các ngân hàng có trách nhiệm giải trình với cán bộ công nhân viên, các nhà đầu tư và toàn xã hội. 
Ký cam kết thực hiện bộ các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm thể hiện cam kết rõ 
ràng về việc trở thành một phần của giải pháp xử lý các thách thức phát triển bền vững trong hiện 
tại và tương lai. Ở một số nơi trên thế giới, niềm tin vào ngân hàng đã bị tổn hại nghiêm trọng và 
cho thấy sự thể hiện những biến đổi đòi hỏi phải thiết lập mục tiêu, sự minh bạch và trách nhiệm 
giải trình đối với các tác động tích cực và tiêu cực. 

Thiết lập mục tiêu và công bố công khai các mục tiêu là rất quan trọng vì điều này giúp các bên 
hữu quan trong nội bộ và bên ngoài đánh giá sự đóng góp của ngân hàng với xã hội và tiến độ thực 
hiện những đóng góp này. Theo đó, giúp tạo dựng niềm tin vào các cam kết liên quan đến phát 
triển bền vững của ngân hàng và giúp phân biệt ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh. Công khai 
các mục tiêu và báo cáo tiến độ làm tăng lên rất nhiều khả năng thành công trong việc đạt được 
mục tiêu đề ra. Các báo cáo tiến độ định tính và trên cơ sở chỉ số (định lượng) là chìa khoá đảm 
bảo hiệu quả của phương pháp tiếp cận của ngân hàng, tạo động lực cho cán bộ công nhân viên, 
cạnh tranh với các ngân hàng đồng hạng, thực hiện đổi mới, sáng tạo, củng cố uy tín và niềm tin. 

Để ngành ngân hàng đóng vai trò then chốt trong việc điều phối sự chuyển đổi kinh tế cần thiết 
để đạt được mục đích phát triển bền vững, tương lai công bằng của xã hội, các ngân hàng cần 
tiếp tục tăng thêm tham vọng và hành động của mình. Việc rà soát định kỳ kết quả thực hiện các 
nguyên tắc trên cơ sở đơn lẻ và trên cơ sở cùng thực hiện sẽ hỗ trợ việc cải thiện liên tục và cho 
phép các ngân hàng định chuẩn so với các ngân hàng đồng hạng, chia sẻ bài học rút ra, tạo lập sự 
tin cậy của bộ các Nguyên tắc, của ngân hàng và của toàn ngành. 

Ngân hàng cần phải làm gì 
Liên quan đến tính minh bạch:

 ◼ Trong vòng 14 tháng đầu trở thành thành viên tham gia ký cam kết thực hiện các nguyên tắc 
và trong mỗi năm tiếp theo sau đó, các ngân hàng phải cung cấp thông tin về việc thực hiện 
các nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm trong các báo cáo công bố công khai 
của mình. Các ngân hàng đã thực hiện báo cáo về phát triển bền vững, đặc biệt là báo cáo 
theo khuôn khổ chung như GRI, sẽ thấy rất nhiều nếu không phải là hầu hết thông tin phải báo 
cáo đã là một phần trong báo cáo hiện có của họ.

 ◼ Ngoài ra, các ngân hàng tham gia ký cam kết phải công bố công khai theo mẫu biểu (xem bản 
dự thảo tại www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/reporting-template-and-review-guide-
lines) theo đó tham chiếu đến những điểm trong báo cáo công khai của ngân hàng mà ở đó 
có thể tìm thấy thông tin liên quan đến việc thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có 
trách nhiệm.

http://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/reporting-template-and-review-guide-lines
http://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/reporting-template-and-review-guide-lines
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 ◼ Thông tin cung cấp trong báo cáo công khai của ngân hàng phải bao quát rộng rãi các nội 
dung sau (các yêu cầu cụ thể về tính minh bạch từ mẫu biểu báo cáo):

 ◻ Mô tả về mô hình kinh doanh của ngân hàng, trong đó bao gồm cấu trúc của ngân hàng, 
các lĩnh vực trọng tâm theo ngành, cơ sở khách hàng và địa bàn hoạt động. 

 ◻ Thông tin về việc ngân hàng xây dựng chiến lược như thế nào để phù hợp, nhất quán với 
và có đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và mục tiêu xã hội. Thông tin 
này cũng cần có các KPIs liên quan và các biện pháp dự kiến để đạt được các chỉ số này. 

 ◻ Mô tả về cách thức và các tiêu chí mà theo đó ngân hàng đã xác định và đánh giá và/hoặc 
có kế hoạch xác định và đánh giá rủi ro trọng yếu đối với con người và môi trường, các tác 
động tích cực và tiêu cực về mặt xã hội, môi trường do các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ 
của ngân hàng gây ra. Trong đó cần có mô tả về những rủi ro trọng yếu nhất đã xác định 
được và các tác động tích cực, tiêu cực cùng thông tin tương ứng liên quan về danh mục 
dư nợ của ngân hàng cấp cho các công nghệ, thông lệ kinh doanh, các ngành và địa bàn 
liên quan. 

 ◻ Thông tin về cách ngân hàng đã làm tăng và/hoặc có kế hoạch làm tăng các tác động tích 
cực đã xác định và cách ngân hàng đã làm giảm và/hoặc có kế hoạch làm giảm các tác 
động tiêu cực lớn đã xác định được trong vòng 12 tháng qua/12 tháng tới hoặc từ kỳ báo 
cáo thường niên cuối cùng/trong thời kỳ báo báo tiếp theo.

 ◻ Mô tả về các chính sách và thông lệ mà ngân hàng có và/hoặc có kế hoạch xây dựng, ban 
hành nhằm đảm bảo duy trì quan hệ với khách hàng và các chính sách này đã được thực 
hiện theo cách thức bền vững và có trách nhiệm.

 ◻ Mô tả về cách thức ngân hàng làm việc với và/hoặc có kế hoạch làm việc với khách hàng 
để khuyến khích các thông lệ phát triển bền vững và đảm bảo các hoạt động kinh tế bền 
vững. Bản mô tả này có thể bao gồm các thông tin về biện pháp đã áp dụng, quy mô và 
kết quả cũng như tác động đã đạt được. 

 ◻ Thông tin về những bên hữu quan mà ngân hàng đã chủ động tham vấn, thu hút sự tham 
gia, hợp tác với về các vấn đề gì và với kết quả gì. Thông tin này cần bao gồm mô tả về 
cách ngân hàng xác định các vấn đề liên quan để tham vấn/lôi kéo sự tham gia/phối hợp/
hợp tác với các bên hữu quan và cách thức ngân hàng xác định các bên hữu quan đối với 
vấn đề đã xác định. (Lưu ý: Các ngân hàng tự nhận là ngân hàng “cấp cao” phải chủ động 
tham vấn các bên hữu quan về quy trình thiết lập mục tiêu và các thông lệ kinh doanh. 
Thực hiện yêu cầu này là một phần của quá trình rà soát đối với các ngân hàng tự nhận là 
ngân hàng “tiên tiến”). 

 ◻ Mô tả về cách thức ngân hàng quản lý rủi ro xã hội và rủi ro môi trường liên quan đến hoạt 
động, nghiệp vụ, sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng với trọng tâm đặt vào cơ cấu quản 
trị, vai trò và trách nhiệm cũng như các quy trình. 

 ◻ Mô tả cách thức ngân hàng đã xây dựng và/hoặc có kế hoạch xây dựng văn hoá hoạt 
động ngân hàng có trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên của mình, mô tả về quy trình 
quản trị, vai trò, trách nhiệm, hệ thống quản lý mà ngân hàng đã thiết lập và/hoặc có kế 
hoạch thiết lập nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các nguyên tắc về hoạt động ngân 
hàng có trách nhiệm.

 ◻ Mô tả về cách thức ngân hàng thiết lập mục tiêu. Mô tả này phải bao gồm cách thức ngân 
hàng sắp xếp thứ tự ưu tiên và/hoặc có kế hoạch sắp xếp thứ tự ưu tiên các lĩnh vực trọng 
tâm để thiết lập mục tiêu, phản ánh các tác động tiêu cực và tích cực quan trọng nhất của 
ngân hàng, những thách thức lớn nhất và mục đích của xã hội nơi ngân hàng hoạt động, 
mô hình kinh doanh và những điểm mạnh/lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. Ngoài ra, cần 
mô tả cách thức ngân hàng hoàn thành/có kế hoạch hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong 
lĩnh vực trọng tâm. Thông tin đưa ra phải nêu rõ những khuôn khổ nào thể hiện các mục 
đích xã hội (như các Mục tiêu PTBV, Thoả thuận Khí hậu Paris, các chính sách quốc gia) 
được xác định là phù hợp, có liên quan và mức độ tham vọng cũng như lộ trình thực hiện 
các mục tiêu tương ứng với mức độ tham vọng và lộ trình của mục tiêu trong khuôn khổ 
đó. Đối với các “ngân hàng mới bắt đầu” (xem rà soát dưới đây), mô tả cách thức ngân 
hàng lập kế hoạch thiết lập mục tiêu là đủ.

 ◻ Thông tin về các mục tiêu ngắn hạn và trung/dài hạn liên quan đến các Nguyên tắc hoạt 
động ngân hàng có trách nhiệm. Thông tin đưa ra phải mô tả các hoạt động/biện pháp 
ngân hàng dự kiến thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra, các chỉ số kết quả hoạt động 
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chính mà ngân hàng đặt ra để giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, những nguồn lực và 
trách nhiệm mà ngân hàng đã phân công nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, và các 
quy trình mà ngân hàng đã thiết lập để giám sát và rà soát tiến độ thực hiện mục tiêu và 
xác định, giải quyết.giảm thiểu mọi hậu quả tiêu cực hoặc hậu quả ngoài ý muốn (không 
bắt buộc đối với các ngân hàng tự xác định là “ngân hàng mới bắt đầu” (xem rà soát dưới 
đây)). 

 ◻ Thảo luận về tiến độ thực hiện của ngân hàng so với các mục tiêu đã đặt ra trước đó. Phần 
này cần bao gồm thông tin về những hành động/biện pháp đã áp dụng và tác động của 
những hành động/biện pháp này. (không bắt buộc đối với các ngân hàng tự xác định là 

“ngân hàng mới bắt đầu” (xem rà soát dưới đây)).
 ◻ Tóm tắt về tiến độ của ngân hàng liên quan đến việc thực hiện các Nguyên tắc hoạt động 

ngân hàng có trách nhiệm trong vòng 12 tháng qua. Phần này cần có thông tin về các 
hành động đã thực hiện ở các lĩnh vực chính và kết quả của các hành động đó. 

Liên quan đến trách nhiệm giải trình và quy trình rà soát 
Quy trình rà soát hằng năm đối với từng ngân hàng:

 ◼ Chúng ta đều biết các ngân hàng đều đang ở các giai đoạn tích hợp phát triển bền vững khác 
nhau và, ngay cả đối với các ngân hàng đã ở cấp khá cao trong việc tích hợp phát triển bền 
vững vào chiến lược và thông lệ kinh doanh của mình thì các Nguyên tắc hoạt động ngân 
hàng có trách nhiệm cũng rất tham vọng, đòi hỏi sự cam kết và nghĩa vụ trên cả thông lệ hiện 
tại. 

 ◼ Để cho phép tất cả các ngân hàng – những ngân hàng đã thật sự cam kết phát triển bền vững 
(nhưng ở các trình độ khác nhau và vận hành trong các bối cảnh, môi trường khác nhau) – trở 
thành thành viên ký cam kết thực hiện các Nguyên tắc này và tuân thủ thực hiện, liên tục tăng 
sự đóng góp của mình và các mục đích xã hội, các ngân hàng tham gia ký cam kết sẽ tự tuyên 
bố “cấp độ” của mình và theo đó sẽ phải thực hiện các yêu cầu về thiết lập mục tiêu và trách 
nhiệm giải trình. Các ngân hàng tuyên bố ở cấp “khởi động” hoặc “trung cấp” sẽ phải tiến lên 
cấp cao hơn trong vòng tối đa 24 tháng. 

 ◻ Ngân hàng “mới bắt đầu”:

 ⚫ Báo cáo về việc thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm nêu 
trên về tính minh bạch. UNEP FI sẽ rà soát các mẫu biểu báo cáo nộp lên và mỗi năm 
sẽ tổ chức làm việc với ngân hàng 01 lần để thảo luận về các khoảng cách, tư vấn và 
đưa ra khuyến nghị về những điểm có thể cải thiện và các bước thực hiện tiếp theo. 

 ◻ Ngân hàng “trung cấp”:

 ⚫ Báo cáo về việc thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm nêu 
trên về tính minh bạch. UNEP FI sẽ rà soát các mẫu biểu báo cáo nộp lên và mỗi năm 
sẽ tổ chức làm việc với ngân hàng 01 lần để thảo luận về các khoảng cách, tư vấn và 
đưa ra khuyến nghị về những điểm có thể cải thiện và các bước thực hiện tiếp theo. 

 ⚫ UNEP FI sẽ đánh giá xem liệu các yêu cầu về minh bạch đã được đáp ứng hay chưa. 
Nếu báo cáo công khai của ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch, UNEP 
FI sẽ ban hành một bản yêu cầu nêu chi tiết rõ các bước ngân hàng cần thực hiện để 
tuân thủ các yêu cầu về tính minh bạch. Ngân hàng sau đó cần phải thực hiện các 
bước theo yêu cầu hoặc giải trình tại sao lại không thể thực hiện được. UNEP FI sẽ 
công bố kết quả đánh giá về tính minh bạch của ngân hàng và sẽ nhấn mạnh các ví dụ 
về thông lệ tốt nhất.

 ⚫ UNEP FI sẽ rà soát thông tin ngân hàng cung cấp về cách thức ngân hàng thiết lập 
mục tiêu và đưa ra nhận xét, tư vấn liên quan đến những điểm có thể cải thiện đối với 
truy trình thiết lập mục tiêu của ngân hàng.

 ◻ Ngân hàng “tiên tiến”:

 ⚫ Phải tham vấn và tham gia cùng các bên hữu quan trong việc thiết lập mục tiêu và 
thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm.

 ⚫ Báo cáo về việc thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm như 
nêu trên về tính minh bạch.
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 ⚫ Nộp cho bên rà soát độc lập để rà soát về:

 ⚪ Tính đáp ứng các yêu cầu về tính minh bạch 
 ⚪ Quy trình thiết lập mục tiêu 
 ⚪ Tiến độ thực hiện.

Rà soát độc lập sẽ rà soát theo các hướng dẫn tại website này (www.unepfi.org/banking/
bankingprinciples/reporting-template-and-review-guidelines).

Các ngân hàng có 02 lựa chọn:

1. Các ngân hàng đã có bên thứ ba kiểm tra báo cáo phát triển bền vững có thể đưa cả ba lĩnh 
vực nêu trên đây vào phạm vi kiểm tra. Bên thực hiện kiểm tra phải ban hành thư tuyên bố về 
việc ngân hàng đã đáp ứng các yêu cầu về tính minh bạch, thiết lập mục tiêu và tiến độ thực 
hiện dựa trên các tiêu chí nêu tại hướng dẫn rà soát theo đường link trên. Về các cuộc họp 
nhận xét và rà soát hằng năm, UNEP FI sẽ tham gia vào các phiên họp của ngân hàng với bên 
cung cấp dịch vụ kiểm tra liên quan đến việc ngân hàng thực hiện yêu cầu về trách nhiệm giải 
trình theo các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm. Nếu các yêu cầu này chưa 
được đáp ứng, bên thực hiện kiểm tra sẽ ban hành một bản yêu cầu chi tiết rõ các bước ngân 
hàng phải thực hiện để tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm giải trình này. Nếu ngân hàng tiếp 
tục không thực hiện các bước yêu cầu hoặc không đưa ra ý kiến giải trình tại sao không thể 
thực hiện các bước này, bên thực hiện kiểm tra sẽ khuyến nghị cơ quan quản trị các Nguyên 
tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm đưa ngân hàng đó ra khỏi danh sách tham gia ký 
cam kết thực hiện các Nguyên tắc.

2. “Rà soát phạm vi” do đối tác rà soát đã được công nhận thực hiện. Ngược lại với kiểm tra, việc 
rà soát này thực hiện hoàn toàn dựa trên thông tin từ báo cáo công khai của ngân hàng. Đối 
tác rà soát sẽ kiểm tra các tiêu chí về tính minh bạch, thiết lập mục tiêu và tiến độ đưa ra trong 
hướng dẫn rà soát, đối chiếu với thông tin trong báo cáo công khai của ngân hàng và đánh giá 
liệu các tiêu chí này đã được đáp ứng hay chưa. Bên rà soát sẽ phát hành thư tuyên bố về việc 
ngân hàng đã đáp ứng các tiêu chí về tính minh bạch, thiết lập mục tiêu và tiến độ thực hiện 
theo thông tin ngân hàng đã cung cấp trong báo cáo công khai. Cuộc họp nhận xét và rà soát 
sẽ tổ chức với cả bên rà soát và UNEP FI. Nếu các yêu cầu này chưa được đáp ứng, bên rà soát 
sẽ ban hành một bản yêu cầu chi tiết rõ các bước ngân hàng phải thực hiện để tuân thủ các 
yêu cầu về trách nhiệm giải trình này. Nếu ngân hàng tiếp tục không thực hiện các bước yêu 
cầu hoặc không đưa ra ý kiến giải trình tại sao không thể thực hiện các bước này, bên rà soát 
sẽ khuyến nghị Cơ quan quản trị của bộ các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm 
đưa ngân hàng đó ra khỏi danh sách tham gia ký cam kết thực hiện các Nguyên tắc.

Quy trình rà soát tập thể 
 ◼ Các bên tham gia ký cam kết sẽ họp 02 năm 01 lần để cùng nhau rà soát kết quả thực hiện 

các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm và sự đóng góp chung của tất cả các 
bên vào các mục đích xã hội. Các bên sẽ thảo luận mọi khuyến nghị về việc sửa đổi, bổ sung, 
cập nhật các văn bản hướng dẫn, yêu cầu tham gia ký cam kết hoặc, nếu cần thiết, sửa đổi 
các Nguyên tắc. Các bên hữu quan liên quan bao gồm các tổ chức xã hội dân sự sẽ được mời 
tham dự để đóng góp vào quy trình rà soát tập thể nếu phù hợp. 

 ◼ Kết quả sẽ được công khai dưới hình thức báo cáo ngắn, trong đó bao gồm:

 ◻ Danh sách các ngân hàng mới tham gia ký cam kết và danh sách các ngân hàng đã rời 
khỏi sáng kiến này.

 ◻ Đánh giá về kết quả thực hiện chung của tất cả các bên tham gia ký cam kết so với các 
Nguyên tắc, đóng góp chung của họ vào các mục đích xã hội.

 ◻ Phản ánh rộng hơn, và có thể cả các khuyến nghị về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung 
hoặc cập nhật các Nguyên tắc, các yêu cầu tham gia ký kết và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện. 

http://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/reporting-template-and-review-guidelines
http://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/reporting-template-and-review-guidelines
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Ngân hàng cần phải làm gì 
Khởi động…

 ◼ Tích hợp các thông tin công bố công khai liên quan đến việc thực hiện các Nguyên tắc vào 
báo cáo hiện có của ngân hàng (ví dụ, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, 
trang web của ngân hàng, v.v…). Nếu ngân hàng chưa thể cung cấp thông tin, hãy đưa ra 
thông tin mô tả cách thức ngân hàng lập kế hoạch cho việc thu thập và công bố các thông 
tin đó. Thông tin công khai dự kiến phải thực hiện theo các yêu cầu của khuôn khổ công khai 
thông tin về phát triển bền vững thường sử dụng trong ngành ngân hàng như GRI. Nếu báo 
cáo không đáp ứng các chuẩn mực thông lệ tốt nhất về báo cáo, ngân hàng phải thực hiện 
các bước để xoá bỏ khoảng cách này. 

 ◼ Nộp bản tham chiếu các thông tin liên quan về việc thực hiện các Nguyên tắc trong báo cáo 
công khai của ngân hàng theo mẫu biểu của UNEP FI tại (www.unepfi.org/banking/ banking-
principles/reporting-template-and-review-guidelines) và hưởng lợi từ các buổi họp rà soát, 
nhận xét, ý kiến tư vấn hằng năm, học hỏi từ các bài tập tình huống và từ các ngân hàng đồng 
hạng có cùng bối cảnh. 

 ◼ Phân bổ đủ nguồn lực để đảm bảo báo cáo công khai của ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về 
tính minh bạch.

Đảm bảo liên tục cải thiện…
 ◼ Các ngân hàng trung cấp và tiên tiến phải:

 ◻ Chủ động tham vấn và lôi kéo sự tham gia của các bên hữu quan trong việc thiết lập mục 
tiêu và thực hiện các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm.

 ◻ Thể hiện ngân hàng có các quy trình nhất quán, kết nối với cơ chế quản trị của mình, xác 
định các vấn đề lớn nhất, trọng yếu nhất, nơi mà họ có thể có tác động quan trọng nhất xét 
từ góc độ đóng góp vào các Mục tiêu PTBV và kết quả kinh doanh.

 ◻ Công bố tài khoản minh bạch, cân đối hằng năm về tiến độ đã đạt được và đặt trọng tâm 
vào các kết quả cũng như tác động thay vì tập trung vào quy trình. 

 ◻ Công khai ở mức tổng hợp những cam kết với khách hàng và các bên hữu quan khác để 
thực hiện sáng kiến ở tầm ngành và tầm dịch chuyển thị trường. 

 ◻ Công khai ở mức tổng hợp rủi ro và các cơ hội chiến lược và cách thức những rủi ro, cơ 
hội này được tích hợp vào các quy trình quản trị và chiến lược của ngân hàng như thế nào. 

 ◻ Công khai so sánh danh mục của ngân hàng với các mục tiêu khí hậu và các Mục tiêu 
PTBV thông qua các chỉ số, mục tiêu phù hợp và nếu có thể, sử dụng các kịch bản khoa 
học. 

 ◻ Cân nhắc Khuôn khổ báo cáo tích hợp <IR> để tăng cường tính minh bạch về các về đề 
trọng yếu của ngân hàng liên quan đến các Mục tiêu PTBV và Thoả thuận Khí hậu Paris.

 ◻ Tìm kiếm, ký kết với bên thứ ba thực hiện kiểm tra báo cáo phát triển bền vững của ngân 
hàng. 

Một số nguồn lực chính 
 ◼ Khuôn khổ báo cáo quốc tế (hoặc khuôn khổ nội địa cấp tương đương) như:

 ◻ Khuôn khổ báo cáo tích hợp <IR>,
 ◻ Chuẩn mực GRI và Phụ trương ngành tài chính 
 ◻ SASB (Hội đồng Chuẩn mực Kế toán phát triển bền vững) chuẩn mực ngành tài chính.

 ◼ Việc định chuẩn được thực hiện cho Chỉ số phát triển bền vững Dow Jones (DJSI) và loạt chỉ 
số FTSE Russell, cũng như các mức xếp hạng và đánh giá do các tổ chức như MSCI, CDP, 
RobecoSAM và Vigéo đưa ra. Các mức định chuẩn và xếp hạng này cho phép các bên hữu 
quan so sánh kết quả thực hiện của các công ty khác nhau trên một loạt các vấn đề liên quan 
đến phát triển bền vững. Các mức định chuẩn và xếp hạng này cũng cung cấp khuôn khổ 
tham chiếu hữu ích cho các công ty về số liệu và thông tin mà các nhà đầu tư và các bên hữu 
quan khác quan tâm.

 ◼ Khuyến nghị của Hội đồng ổn định tài chính (FSB’s) Nhóm công tác về công bố thông tin tài 
chính liên quan đến khí hậu (TCFD) cung cấp khuôn khổ tham khảo cho các công ty, bao gồm 
các công ty trong ngành tài chính, để báo cáo về chiến lược quản lý rủi ro liên quan đến khí 
hậu của họ. Năm 2018, UNEP FI phát hành hai văn bản hướng dẫn các ngân hàng muốn báo 

http://www.unepfi.org/banking/ bankingprinciples/reporting-template-and-review-guidelines
http://www.unepfi.org/banking/ bankingprinciples/reporting-template-and-review-guidelines
http://integratedreporting.org/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf
https://www.sasb.org/standard-setting-archive/#1535575994696-260f8722-4a78
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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cáo về rủi ro chuyển đổi khí hậu và rủi ro vật chất khí hậu liên quan đến sổ sách cho vay của 
ngân hàng theo các khuyến nghị của TCFD. Thử nghiệm nhà đầu tư của UNEP FI TCFD với 20 
nhà đầu tư sau đó sẽ công bố hướng dẫn phương pháp luận về đánh giá dự báo trên cơ sở 
kịch bản tình huống về rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu đối với các cổ phiếu niêm yết, trái 
phiếu doanh nghiệp và tài sản vào tháng 3/2019. 

 ◼ Sơ đồ mức độ trọng yếu của Hội đồng Chuẩn mực kế toán phát triển bền vững (SASB) đề 
xuất các chỉ số kế toán áp dụng với các vấn đề phát triển bền vững có ảnh hưởng đến một số 
ngành cụ thể, bao gồm cả ngành ngân hàng. 

Ví dụ 
a.  Khuôn khổ quy định của Pháp áp dụng với chủ sở hữu tài sản và các nhà đầu tư tổ 

chức về công khai kết quả thực hiện ESG 
Điều 173-VI của Luật Chuyển đổi năng lượng vì tăng trưởng xanh của Pháp (LTECV) yêu cầu các 
công ty quản lý tài sản và các nhà đầu tư tổ chức phải báo cáo về cách thức họ tích hợp các mục 
tiêu môi trường, xã hội và chất lượng quản trị (ESG) vào các chính sách đầu tư và quản lý rủi ro 
của mình. Có sự quan tâm đặc biệt đến sự liên quan đến rủi ro khí hậu của họ và về các bước họ 
đã thực hiện để góp phần đạt được các mục tiêu chuyển đổi năng lượng và sinh thái (bao gồm 
hạn chế tăng nhiệt độ trái đất dưới 2oC). Hiệp hội Quản lý tài sản Pháp (AFG) đã ban hành sổ tay 
hướng dẫn giúp các tổ chức tài chính xây dựng báo cáo của mình.

b. Chỉ thị của EU về báo cáo phi tài chính 
Chỉ thị này yêu cầu các công ty lớn công khai một số thông tin về cách họ vận hành và quản lý các 
thách thức môi trường và xã hội. Điều này giúp các nhà đầu tư, người tiêu dùng, các nhà hoạch 
định chính sách và các bên hữu quan khác đánh giá kết quả hoạt động phi tài chính của các công 
ty lớn và khuyến khích các công ty này xây dựng phương pháp kinh doanh có trách nhiệm. Từ năm 
2018 trở đi, các công ty phải đưa các báo cáo phi tài chính vào báo cáo thường niên của họ và 
công bố các báo cáo về chính sách liên quan đến:

 ◼ Bảo vệ môi trường,
 ◼ Trách nhiệm xã hội và đối xử với nhân viên, 
 ◼ Tôn trọng quyền con người,
 ◼ Phòng, chống tham nhũng và hối lộ,
 ◼ Tính đa dạng trong HĐQT của công ty (độ tuổi, giới tính, học vấn và kinh nghiệm, trình độ, lịch 

sử nghề nghiệp).

c. Sáng kiến do tư nhân khởi xướng ở Nam Phi nhằm thúc đẩy tính minh bạch về các 
khía cạnh phi tài chính trong báo cáo 

Luật Quản trị doanh nghiệp của Nhà vua ở Nam Phi, giờ là phiên bản lần thứ 4, được xây dựng 
dưới sự bảo trợ của Viện các Giám đốc Nam Phi thành lập trên cơ sở thành viên tham gia. Luật đã 
được tích hợp vào các quy tắc của Sàn Giao dịch chứng khoán Johannesburg Stock Exchange, và 
một số khía cạnh đã được đưa vào Luật doanh nghiệp. Luật Quản trị doanh nghiệp của Nhà vua 
phiên bản thứ IV là một tập hợp các nguyên tắc tự nguyện và thông lệ hàng đầu, được soạn thảo 
để áp dụng với tất cả các tổ chức. Luật yêu cầu các tổ chức phải minh bạch trong áp dụng thông 
lệ quản trị doanh nghiệp của mình và phải tích hợp đầy đủ các vấn đề phi tài chính vào quy trình ra 
quyết định. Các phụ trương theo ngành sẽ hướng dẫn áp dụng Luật theo từng ngành.

http://www.unepfi.org/publications/banking-publications/extending-our-horizons/
http://www.unepfi.org/news/industries/banking/physical-risk-second-part-of-guidance-for-banking-industry-to-implement-tcfd-recommendations-now-available/
http://www.unepfi.org/investment/tcfd/
https://materiality.sasb.org/
http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/Rectoverso_LTE_art_173_ENG.pdf
http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2017/07/Rectoverso_LTE_art_173_ENG.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://c.ymcdn.com/sites/www.iodsa.co.za/resource/resmgr/king_iv/King_IV_Report/IoDSA_King_IV_Report_-_WebVe.pdf
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THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NÒNG CỐT
Các Nguyên tắc hoạt động ngân hàng có trách nhiệm do 28 đại diện đến từ 28 ngân hàng sáng lập và UN xây dựng. Các đại diện 
này đã tham gia quá trình xây dựng với rất nhiều sự đầu tư cả về thời gian và kinh nghiệm chuyên môn.

UNITED NATIONS

ELLIOTT HARRIS
Chuyên gia kinh tế trưởng Trợ lý 
Tổng Thư ký UN

ACCESS BANK

OMOBOLANLE VICTOR-
LANIYAN
Trưởng Bộ phận Phát triển bền 
vững

ARAB AFRICAN  
INTERNATIONAL BANK

DALIA ABDEL KADER
Giám đốc Phát triển bền vững và 
Truyền thông tiếp thị 

MOSTAFA MAHMOUD 
IBRAHIM ISMAIL
Giám đốc Tài chính bền vững, Bộ 
phận Phát triển bền vững 
Trưởng nhóm – Nhóm các 
nguyên tắc và rà soát 

DALIA MOHAMED NOUR  
EL DIN
Giám đốc Tài chính bền vững, Bộ 
phận Phát triển bền vững

BANCO PICHINCHA

DAVID GREY 
Giám đốc Trách nhiệm Phát triển 
bền vững doanh nghiệp & Truyền 
thông 

BANORTE

URSULA WILHELM 
Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư, 
ESG và Tình báo tài chính

MARIUZ CALVET 
Trưởng bộ phận Phát triển bền 
vững và Đầu tư có trách nhiệm 
Trưởng nhóm – Nhóm Cam 
kết và tư vấn

BARCLAYS

RHIAN-MARI THOMAS
Trưởng Ban Ngân hàng xanh phụ 
trách toàn cầu

VICKY MCALLISTER
Giám đốc, Phát triển bền vững

EMILY FRY
Phó Chủ tịch, Phát triển bền vững
Trưởng Nhóm – Nhóm triển 
khai thực hiện

BBVA

ANTONI BALLABRIGA 
Trưởng Ban kinh doanh có 
trách nhiệm phụ trách toàn 
cầu⎮Trưởng Nhóm – Nhóm Cam 
kết và tư vấn 

EMILIO MARTIN-MORE 
COLOMA 
Giám đốc Phát triển bền vững

BNP PARIBAS

LAURENCE PESSEZ
Trưởng Ban CSR phụ trách toàn 
cầu

EMMANUELLE AUBERTEL
Tài chính và Đầu tư bền vững, 
Doanh nghiệp và Ngân hàng đầu 
tư

NATHALIE JAUBERT 
Phó Ban CSR

BRADESCO

MARCELO PASQUINI
Trưởng bộ phận Phát triển bền 
vững doanh nghiệp, Quản lý vốn và 
Kết quả quản lý

JULIA SPINASSE  
AQUINO MARQUES
Giám đốc Phát triển bền vững 
doanh nghiệp

CIB

ADEL EL-ASHMAWY
Trưởng bộ phận Rủi ro môi trường 
và xã hội 

NURAN ASHRAF ATEF
Chuyên gia phân tích rủi ro môi 
trường và xã hội

WALID FAWZY
Trưởng bộ phận Tín dụng và Quản 
lý dư nợ cho vay đầu tư

CIMB

TSU MAE NG
Giám đốc, Văn phòng phát triển 
kinh doanh, Nhóm Ngân hàng 
hồi giáo 

LUANNE SIEH
Trưởng Nhóm Phát triển bền vững, 
Văn phòng Tổng Giám đốc Tập 
đoàn

FIRSTRAND

MADELEINE RONQUEST 
Trưởng bộ phận Quản lý rủi ro môi 
trường và xã hội, biến đổi khí hậu
Trưởng Nhóm – Nhóm Khuôn 
khổ trách nhiệm giải trình

GARANTI

DERYA ÖZET YALGI
Giám đốc Phát triển bền vững

GOLOMT BANK

TOMAS BRAVENEC 
Phó TGĐ (Quản lý tài chính, Ngân 
quỹ, Nguồn vốn và TCTC)

UULEN BAYANMUNKH
Trợ lý điều hành cho Phó TGĐ 
Tomas Bravenec
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HANA FINANCIAL GROUP

YOO-NA HA
Giám đốc CSR

SUNG-JEA PARK
Quản lý cấp cao CSR 

ICBC

JINNY YAN 
Giám đốc điều hành, Chuyên gia 
kinh tế trưởng Trung Quốc, Chiến 
lược thị trường Trung Quốc, Các 
thị trường FICE toàn cầu⎮Trưởng 
Nhóm – Nhóm các nguyên tắc và 
rà soát 

QIU MUYUAN
Chuyên gia phân tích – Phó Giám 
đốc, Ban Nghiên cứu thị trường 
quốc tế, Viện Nghiên cứu tài chính 
đô thị 

ING

STEPHEN HIBBERT
Giám đốc điều hành, Năng lượng 

– Trưởng bộ phận chuyển đổi năng 
lượng phụ trách toàn cầu, Ngân 
hàng bán buôn⎮Chủ tịch, UNEP FI 
Uỷ ban Ngân hàng

LAURA IN 'T VELD
Senior Strategic Communications 
Advisor

KCB

JUDITH SIDI ODHIAMBO 
Trưởng Nhóm Doanh nghiệp và 
Pháp vụ

LAND AND AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT BANK OF 

SOUTH AFRICA

NEHRU PILLAY
Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và 
Tình báo Trưởng Nhóm – Nhóm 
triển khai thực hiện

REBECCA PHALATSE
Giám đốc bộ phận Tiếp thị & 
Truyền thông

NATIONAL AUSTRALIA BANK

ROSEMARY BISSETT
Giám đốc bộ phận Quản trị Phát 
triển bền vững & rủi ro

LISA WADE
Giám đốc, Tài chính bền vững, 
Ngân hàng Doanh nghiệp và Tổ 
chức

NORDEA

MAGDALENA KETTIS
Trưởng bộ phận Cam kết theo chủ 
đề, Tài chính bền vững tập đoàn

PER BENGTSSON 
Chuyên gia tư vấn, Tài chính bền 
vững tập đoàn 

PIRAEUS BANK

DIMITRIOS DIMOPOULOS
Giám đốc bộ phận Môi 
trường⎮Trưởng Nhóm – Nhóm 
các nguyên tắc và rà soát

SANTANDER

GEORGE BRIDGES
Chuyên gia tư vấn cấp cao cho 
Chủ tịch Tập đoàn

FEDERICO GÓMEZ SÁNCHEZ 
Trưởng bộ phận Phát triển bền 
vững

BEGOÑA ALÁEZ
Phó Trưởng ban Phát triển bền 
vững phụ trách toàn cầu 

ETIENNE BUTRUILLE
Deputy Global Head of 
Sustainability

SHINHAN FINANCIAL GROUP

YOUNG JONG LEE
Giám đốc điều hành, Nhóm Kế 
hoạch chiến lược

YU JUNG YI
Giám đốc cấp cao, Nhóm Kế 
hoạch chiến lược

STANDARD BANK

WENDY DOBSON
Trưởng Nhóm Chính sách, Vận 
động chính sách và Phát triển bền 
vững, Rủi ro tập đoàn⎮Phó Chủ 
tịch Uỷ ban Ngân hàng UNEP FI

PRINCESS NDOBE
Chuyên gia Phát triển bền vững

SOCIETE GENERALE

SYLVIE PREA 
Giám đốc Trách nhiệm xã hội của 
Doanh nghiệp

CÉCILE RECHATIN
Giám đốc, Chính sách môi trường 
và xã hội Ban CSR

TRIODOS BANK

JAMES VACCARO 
Giám đốc Chiến lược  
Trưởng Nhóm – Nhóm Truyền 
thông 

WESTPAC GROUP

SIOBHAN TOOHILL 
Trưởng bộ phận Phát triển bền 
vững Trưởng Nhóm – Nhóm cam 
kết và tư vấn; Xã hội dân sự

OLIVIA WEBSTER
Chuyên gia phân tích phát triển 
bền vững

MICHAEL CHEN
Trưởng bộ phận Tài chính bền 
vững

NATASHA MENEZES
Giám đốc cao cấp, Phát triển bền 
vững

YES BANK

NAMITA VIKAS
Chủ tịch Tập đoàn & phụ trách 
toàn cầu, Chiến lược khí hậu và 
& hoạt động ngân hàng có trách 
nhiệm

NITESH CHANDRA
Trợ lý Phó Chủ tịch, Hoạt động 
ngân hàng có trách nhiệm

SRINATH KOMARINA
Chủ tịch, Hoạt động ngân hàng có 
trách nhiệm

CHAITANYA S KOMMUKURI 
Phó Chủ tịch, Hoạt động ngân 
hàng có trách nhiệm 



United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI) is a partnership between United Nations 
Environment and the global financial sector created in the wake of the 1992 Earth Summit with a mission to 
promote sustainable finance. More than 200 financial institutions, including banks, insurers, and investors, 
work with UN Environment to understand today’s environmental, social and governance challenges, why they 
matter to finance, and how to actively participate in addressing them.

www.unepfi.org

http://www.unepfi.org

