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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

LÀM VIỆC TỐT THÌ TỐT CHO DOANH NGHIỆP  
 

● Hội thảo ngày 19-5, giới thiệu những cách tiếp cận sáng tạo để thực hiện 
trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và chia sẻ giá trị chung, và vai trò của 
việc hợp tác đối với kinh doanh bền vững và phát triển cộng đồng 

● Khoảng 100 người trong giới doanh nhân tham gia để thảo luận về trách 
nhiệm xã hội doanh nghiệp và tạo giá trị chung 

● Website sự kiện: bit.ly/doing-good2017   
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21-4-2017 – Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN 
(LIN), Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) và Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham) vừa thông báo về việc đồng tổ chức hội nghị “Làm việc tốt thì tốt cho 
doanh nghiệp”, diễn ra vào ngày 19 tháng 5 năm 2017, tại Khách sạn Caravelle. Sự kiện 
này được đồng tài trợ bởi Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No va và Cơ quan viện trợ 
Ai-len (Irish Aid). Sự kiện được thiết kế để nêu bật điểm khác biệt giữa các sáng kiến từ thiện 
và phát triển, và những chiến lược khác nhau để hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức phi 
lợi nhuận. 
 
Hội nghị có hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất tập trung vào khái niệm “tạo giá trị chung”, 
xem xét những cách khác nhau mà doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị tăng thêm cho một cộng 
đồng trong khi vẫn đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Các câu chuyện sẽ 
được chia sẻ bao gồm Doanh nghiệp tác động đến hành vi của xã hội và cộng đồng để xây 
dựng một xã hội tốt đẹp hơn (Ông Thanh Bùi, người sáng lập Học viện Âm nhạc & Biểu diễn 
nghệ thuật Soul), Giá trị xã hội và giá trị doanh nghiệp từ hoạt động tình nguyện của nhân 
viên (Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, Chủ tịch & Giám đốc, Trường Doanh nhân Đắc Nhân 
Tâm Việt Nam), và Nghệ thuật kể chuyện vì cộng đồng có thể đem lại lợi ích cho doanh nghiệp 
(Bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc The Purpose Group). Phiên thảo luận thứ hai sẽ bàn 
về cách mà các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức mạng lưới xác định, thành 
lập và duy trì quan hệ hợp tác. Các diễn giả sẽ chia sẻ cách họ huy động nguồn lực, phát huy 
thế mạnh, và khắc phục các khuyết điểm để đạt được giá trị chung cho cộng đồng. 
 
Sẽ có mười hai quầy thông tin của các tổ chức phi lợi nhuận đang giải quyết các vấn đề khác 
nhau ở TP.HCM, từ giáo dục, môi trường đến y tế sức khỏe và tiếp cận với cơ hội. Đây là 
dịp để các đối tác doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp và kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương. 
 
Sự kiện này được thiết kế cho  các chủ doanh nghiệp, CEO, lãnh đạo cấp cao, quản lý 

phòng ban, nhân viên hoặc chuyên gia của doanh nghiệp nhỏ hoặc lớn hoạt động tại 

TP.HCM. Đây là dịp để người tham dự học hỏi từ các lãnh đạo doanh nghiệp về những 

cách thức sáng tạo nhằm thúc đẩy sự tham gia của nhân viên, tăng lòng trung thành của 

khách hàng, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh doanh bền vững, hợp tác đối tác để tạo ra 

tác động, và nhiều nữa. Ngoài việc lắng nghe chuyên gia, người tham dự còn có cơ hội xác 

định và kết nối với các đối tác tiềm năng chia sẻ cùng mối quan tâm. Hội nghị sẽ cho phép 

các bên tìm hiểu cách để phát huy thế mạnh và nguồn lực mình có nhằm hợp tác hiệu quả. 

“Doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận có nhiều mục tiêu chung hoặc bổ trợ lẫn nhau, 
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ví dụ như tạo ra những không gian an toàn để sinh sống và làm việc, kết nối những người 
đạt yêu cầu với cơ hội việc làm phù hợp, hoặc đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận được 
những sản phẩm họ cần với mức giá phù hợp.” – bà Trần Vũ Ngân Giang, Giám đốc Trung 
tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN cho biết. “Thông qua quá trình làm việc với các doanh 
nghiệp và cộng đồng ở địa phương, chúng tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều cơ hội hợp tác 
bị bỏ lỡ, mà nếu đạt được thì có thể tạo tác động tích cực và lâu dài lên xã hội và môi trường. 
Nếu hai khối doanh nghiệp và phi lợi nhuận có thể tìm được cách để hợp tác hiệu quả, thì có 
rất nhiều tiềm năng để vừa nhân rộng các giải pháp nhằm cải thiện cuộc sống của những 
người dễ bị tổn thương trong cộng đồng chúng ta, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã 
hội bền vững. Chúng tôi hi vọng hội nghị này sẽ truyền cảm hứng cho các công ty và tổ chức 
phi lợi nhuận để thiết lập mối quan hệ lâu dài, hiệu quả.” 
 
Các diễn giả đã xác nhận tham gia: 
 
Chủ tọa/Diễn giả chính:  
● Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Leading Business Club 
● Ông Phan Đăng Cường, Cố vấn cao cấp về Chính sách và Chiến lược, Đại Sứ Quán Ai-

len tại Việt Nam. 
 

Các diễn giả thảo luận về CSR và chia sẻ giá trị chung: 
● Bà Cao Thị Ngọc Dung, Tổng Giám đốc, Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận 
● Ông Thanh Bùi, người sáng lập, Học viện Âm nhạc & Biểu diễn nghệ thuật Soul (SMPAA) 
● Bà Meriem Kellou, Quản lý Phát triển bền vững vùng Đông Á & Nhật Bản, Schneider 

Electric 
● Bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc, The Purpose Group 
● Ông Trần Khắc Tùng, Giám Đốc, ICS 
● Ông Aru David, Giám đốc vùng, Asia Society for Social Improvement and Sustainability 

Transformation (ASSIST) 
● Bà Trần Vũ Ngân Giang, Giám Đốc Điều Hành, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng 

LIN 
● Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh, Chủ tịch & Giám đốc, Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm 

Việt Nam 
● Ông Trần Hữu Đông, Giám đốc, công ty Kỹ thuật Phước Trường Thịnh 
 
HAWEE, LIN, và EuroCham hân hạnh nhận được sự hỗ trợ cho sự kiện này từ các Hiệp hội 

Doanh nghiệp Úc (AusCham), Anh (BBGV), Hội doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

(YBA), Pháp (CCIFV), Canada (CanCham), Hongkong (HKBAV), Malaysia và tổ chức 

AsiaNGO.  

 
Chi tiết: 
 
Ngày & Giờ:  Thứ sáu, ngày 19 tháng 5, 8:30 sáng đến 1:30 chiều (bao gồm ăn trưa) 
Địa điểm:  Khách sạn Caravelle (19 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM) 
Mua vé:  http://bit.ly/doing-good-tickets (thông qua Ticketbox)  
Giá vé:  550.000 đồng (không phải thành viên) 

500.000 đồng (thành viên của HAWEE, LIN, EuroCham & hiệp hội đối tác) 
 
Phát biểu từ diễn giả: 
 
“Schneider Electric đang hợp tác chặt chẽ với một số đối tác, trong đó có nhiều tổ chức phi lợi nhuận, 
để tạo ra giá trị chung nhằm đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và đảm bảo cho sự bền vững của 
từng dự án hoặc sáng kiến. Mỗi đối tác có một chuyên môn khác nhau, và bằng cách tập trung vào 
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chuyên môn này, chúng tôi có thể đa dạng hóa nỗ lực để đạt được tác động lớn hơn so với hành 
động đơn lẻ.” – Bà Meriem Kellou, Quản lý Phát triển bền vững vùng Đông Á & Nhật Bản, Schneider 
Electric 
 
“Trong một thế giới đầy thay đổi, cạnh tranh và tiến bộ công nghệ, nhiều công việc hiện nay sẽ 
không còn tồn tại trong tương lai gần nữa. Quan điểm về giáo dục phải thay đổi và tôi thực lòng tin 
rằng những “kỹ năng cứng” là không đủ để đảm bảo cho thế hệ con cháu chúng ta có sự chuẩn bị tốt 
nhất. Những “kỹ năng mềm” như khả năng giao tiếp, kỹ năng tương tác, tiềm năng lãnh đạo, khả 
năng sáng tạo…sẽ đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo thành công cho con cháu chúng ta, và 
khoa học đã chứng minh là giáo dục âm nhạc/nghệ thuật  biểu diễn là chìa khóa để mở ra những kỹ 
năng này.  

Tầm nhìn của Học viện Âm nhạc & Biểu diễn nghệ thuật Soul (SMPAA) là một ngày nào đó, 
mọi trẻ em ở Việt Nam sẽ được tiếp cận với giáo dục âm nhạc/nghệ thuật biểu diễn, để chúng ta có 
thể phát triển một thế hệ những nhà lãnh đạo cấp tiến tự tin hơn, kết nối hơn, và năng động hơn. 
Tư duy logic có thể đưa bạn đi từ A đến B, nhưng trí sáng tạo thì có thể đưa bạn đi khắp mọi nơi.” 

- Ông Thanh Bùi, Học viện Âm nhạc & Biểu diễn nghệ thuật Soul (SMPAA) 
 

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là nuôi dưỡng một xã hội nơi mà tinh thần win-win (đôi bên cùng có lợi) 
có thể được lan truyền rộng rãi. Bằng cách hợp tác với các bên có thế mạnh trong lĩnh vực của họ và có 
một niềm đam mê thực sự với việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chúng tôi đảm bảo rằng mục tiêu của 
mình có thể đạt được ở mức tốt nhất. Quan hệ hợp tác cũng giống như những cánh tay nối dài, giúp 
chúng ta xích lại gần nhau và cùng tiến về phía một trái tim nhân hậu, rộng lớn.” - Bà Nguyễn Trịnh Khánh 
Linh, Chủ tịch & Giám đốc, Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm Việt Nam 

 

 
“Các doanh nghiệp hoạt động ở TP.HCM và miền nam Việt Nam có nhiều cơ hội kinh doanh, nhưng 
đồng thời cũng gặp nhiều thách thức về  xã hội & môi trường. Dù vậy, luôn luôn có cách để giải quyết cả 

hai, vừa kinh doanh tốt vừa có tác động phát triển tốt. Điều này có thể đạt được thông qua việc thực hiện các dự 
án chia sẻ giá trị chung (CSV). Và thông qua việc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, vốn rất 
năng động trong một cộng đồng cụ thể, doanh nghiệp có thể phát huy mối quan hệ của tổ chức phi lợi nhuận, 

đồng thời làm cho việc thực hiện dự án hiệu quả hơn. “ - Ông Aru David, Giám đốc Vùng, ASSIST Asia  
 
Về ban tổ chức:  
 
VỀ LIN  
 
Bằng cách điều phối việc kết nối và cung cấp sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, LIN giúp các tổ chức 
phi lợi nhuận, tình nguyện viên chuyên môn và nhà tài trợ phát huy tiềm năng trở thành tác nhân cho 
sự phát triển biền vững, nỗ lực xóa nghèo đói, và sự tham gia của người dân. LIN hỗ trợ các doanh 
nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp ở TP.HCM đóng góp cho sự phát triển do cộng đồng tiên phong, 
bằng cách tăng cường và thúc đẩy các thực hành tốt trong những chương trình gắn kết cộng đồng 
của doanh nghiệp, từ thiện doanh nghiệp, và CSR, vì mục đích vừa cải thiện chất lượng sống ở 
TP.HCM vừa cải thiện kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam. (www.LINvn.org) 
 
VỀ EUROCHAM 
 
Được thành lập từ năm 1998 với 60 thành viên đầu tiên, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham) ngày càng lớn mạnh, đến nay đã có đến gần 1,000 doanh nghiệp Châu Âu là 
thành viên, trong đó không ít doanh nghiệp dẫn đầu trên quy mô toàn cầu. Với văn phòng đặt tại Hà 
Nội và Tp. Hồ Chí Minh, đến năm 2016, EuroCham có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Sứ mệnh 
của EuroCham là để đại diện doanh nghiệp thành viên tại Việt Nam đưa ra các mối quan tâm để cải 
thiện môi trường kinh doanh trong nước và mang đến lợi ích chung cho mọi người. Hiện tại 
EuroCham có 16 hội đồng cho các lĩnh vực khác nhau,qua đó các thành viên có thể chia sẻ thông 
tin, đóng góp ý kiến và đưa ra các đề xuất đối với các nhà làm luật tại Việt Nam. Hàng năm, 
EuroCham xuất bản Sách Trắng - một cuốn sách tổng hợp đầy đủ các vấn đề về thương mại đầu tư 
mà các doanh nghiệp Châu Âu đang phải đối mặt tại Việt Nam. (www.eurochamvn.org) 
 
VỀ HAWEE 

http://www.linvn.org/
http://www.eurochamvn.org/
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Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE) là tổ chức chuyên nghiệp đầu tiên của TP.HCM dành cho 
phụ nữ. Sứ mệnh của HAWEE là giúp phụ nữ Việt Nam phát triển doanh nghiệp. HAWEE tìm cách 
tăng cường cơ hội giao thương và trao đổi đầu tư cho các thành viên, và điều phối quá trình này 
bằng cách kết nối các nữ doanh nhân TP.HCM với nhau, và với các doanh nghiệp và tổ chức quốc 
tế. HAWEE cũng cải thiện năng lực lãnh đạo của các thành viên, cung cấp các bí quyết và tư vấn để 
cân bằng giữa công việc và cuộc sống. 
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc: 
Cô Cao Hoàng Tường Vi   
Quản lý truyền thông  
Vicao@LINvn.org | 0978 045 138 
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