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Miễn phí



Báo cáo ESG - Tại sao ESG quan trọng đối với tương lai của
doanh nghiệp

Các chỉ số đo lường và báo cáo về ESG hiện đã nhanh chóng trở thành
một phần tất yếu của doanh nghiệp. Các bên liên quan đang ngày một
quan tâm nhiều hơn đến việc đo lường và công bố thông tin về môi trường,
xã hội, quản trị cũng như hiệu quả hoạt động tài chính từ các doanh
nghiệp. Các sáng kiến tiêu biểu tại Việt Nam về ESG có thể kể đến như
Giải thưởng Báo cáo phát triển bền vững hoặc Chỉ số phát triển bền vững,
đều đã được công nhận rộng rãi, thúc đẩy một thực hành tốt về ESG cho
các công ty niêm yết. Nhưng liệu như vậy đã đủ để hình dung lại tương lai
doanh nghiệp của bạn?

Báo cáo ESG đặt nền móng cho câu chuyện truyền cảm hứng về tầm ảnh
hưởng của doanh nghiệp đối với cộng đồng và thế giới. Bất kể vị trí doanh
nghiệp của bạn là ở đâu trên hành trình ESG, các doanh nghiệp Việt Nam
đều có cơ hội tạo nên sự bền vững dài hạn trên mọi khía cạnh trong hoạt
động kinh doanh, từ việc ra quyết định chiến lược, cho đến báo cáo hợp
nhất về tiến trình và kết quả thực hành ESG.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để lắng nghe các diễn giả chia sẻ về bước đi
tiếp theo của doanh nghiệp trên hành trình báo cáo ESG tại Việt Nam.

z

Cách thức đăng ký:
Vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để đăng ký trước 17:00, ngày
17/09/2021. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng
liên hệ Bà Nguyễn Phương Khanh (+84 933 270 366,
nguyen.phuong.khanh@pwc.com)

Nội dung thảo luận chính:
Tổng quan về phát triển bền vững, mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên hợp quốc (SDG) và khái niệm về ESG

Diễn giả:

Nguyễn Hoàng Nam
Bộ phận Kiểm toán, Lãnh đạo 
Dịch vụ ESG, PwC Việt Nam

Cao Gia Lập
Dịch vụ Quản lý rủi ro, 
Trưởng phòng, PwC Việt Nam

Photo 
here

Xu thế báo cáo ESG và các yêu cầu về báo cáo

Kỳ vọng về thực hành ESG đối với doanh nghiệp

https://forms.gle/VXWZvzP5zKUWcGgK6
mailto:nguyen.phuong.khanh@pwc.com
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