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CÁC QUI ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH 

NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP  

( Trích tài liệu tập huấn của dự án  “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây 

thuốc nam” do EU tài trợ cho YENBAI CDSH 

 

TIÊU CHUẨN –QUI ĐỊNH QUỐC TẾ:  

Tiêu chuẩn bắt buộc: các qui định pháp lý như Luật, văn bản dưới luật: Luật môi 

trường, kinh doanh, lao động và các quy định khác của nhà nước… 

Tiêu chuẩn mang tính chất khuyến khích, không bắt buộc:  

 BSCI có 10 nội dung về TNXHDN  

 SA 8000 có 10 nội dung về TNXHDN  

 ISO 26000 có 7 chủ đề với 39 nội dung bao trùm tất cả các nội dung của 

TNXHDN  

 Bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ thực hiện TNXHDN của Liên minh Châu 

Âu.  

 

STT  TÊN  NỘI DUNG/TIÊU CHÍ  

1 Bộ nguyên tắc CERES của 
Liên minh các nền kinh tế có 
trách nhiệm với môi trường   

1. Bảo vệ sinh quyển, 2. Sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên bền vững, 3. Giảm thiểu và loại bỏ 
chất thải, Bảo tồn năng lượng, 4. Giảm thiểu 
rủi ro, 5. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an 
toàn, 6. Phục hồi và tái tạo môi trường, 7. Công 
bố thông tin minh bạch, 8. Cam kết của ban 
quản trị về việc thực hiện, 9. Đánh giá và báo 
các hoạt động  
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2 Tiêu chuẩn quốc tế SA 
8000 (Social Accountability 
International)  

1. Lao động trẻ em; 2. Lao động cưỡng bức; 3. 
An toàn và vệ sinh lao động; 4. Tự do hiệp hội 
và quyền thoả ước lao động tập thể; 5. Phân 
biệt đối xử; 6. Xử phạt; 7. Giờ làm việc; 8. Trả 
công; 9. Hệ thống quản lý; 10. Quan hệ cộng 
đồng  

3 Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân 
thủ trách nhiệm xã hội trong 
kinh doanh BSCI (Business 
Social Compliance Initiative  

1. Tuân thủ pháp luật; 2. Tự do lập Hội và 
Quyền Thương lượng Tập thể; 3. Cấm Phân 
biệt đối xử; 4. Lương bổng; 5. Thời Giờ làm 
việc; 6. An toàn & Sức khỏe tại nơi làm việc; 7. 
Cấm sử dụng lao động trẻ em; 8. Cấm cữơng 
bức lao động và các biện pháp kỷ luật; 9. Các 
vấn đề về an toàn và môi trường; 10. Hệ thống 
quản lý  

 

TẠI VIỆT NAM: 

Tiêu chuẩn ràng buộc pháp lý:  

Bao gồm các Luật, văn bản dưới luật như:  

• Luật Doanh nghiệp 2014. 

• Luật Bảo hiểm xã hội  

• Luật lao động 2012 

• Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008. 

• Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và các văn bản sửa đổi bổ sung. 

• Luật Dược năm 2016 

• Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 quy định về chất lượng 

dược liệu, thuốc cổ truyền. 

• Dược điển Việt Nam V hiệu lực từ 1/7/2018 
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• QĐ số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 về 12 điều Y đức  

• QĐ số 2397/1999/QĐ-BYT ngày 10/08/1999 về 10 điều Dược đức  

Tiêu chuẩn mang tính chất khuyến khích, không bắt buộc:  

• Tiêu chuẩn Hàng Việt Nam chất lượng cao-chuẩn hội nhập của Hội 

Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao;  

• Tiêu chuẩn VIETGAP do Bộ NN&PTNT ban hành năm 2008 với tiêu chí 

thể hiện khía cạnh trách nhiệm xã hội là bảo vệ môi trường: “sử dụng màng 

nilon để phủ đất sẽ hạn chế sâu, bệnh, cỏ dại, tiết kiệm nước tưới, hạn chế sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật”  

Khía cạnh 
ĐĐKD/TNXH  

Tiêu chí (trích lược) Nguồn  

Người lao động  Không được phân biệt đối xử và xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm của người lao 
động trong doanh nghiệp; không được sử 
dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ 
em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho 
người lao động tham gia đào tạo nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người 
lao động theo quy định của pháp luật.  

Điểm 4, điều 8, Luật 
doanh nghiệp 2014  

Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu 
da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, 
tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật 
hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt 
động công đoàn.  

Điểm 1, điều 8, Luật 
lao động  

Cấm quấy rối tình dục tại nơi làm việc.  Điểm 2, điều 8, Luật 
lao động  
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Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao 
động không quá 50% số giờ làm việc bình 
thường trong 01 ngày.  

Khoản b, điểm 2, điều 
106, Luật lao động  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


