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NGUYỄN THỊ THU TRANG * 

Tóm tắt: Sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung luôn hướng tới 

phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm 

đối với xã hội. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững của 

doanh nghiệp là cần thiết. Trên cơ sở kế thừa quan điểm của các học giả về trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp và phát triển bền vững, bài viết đưa ra quan điểm và rút ra mối quan hệ giữa trách 

nhiệm xã hội và phát triển bền vững của doanh nghiệp, liên hệ với Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa của Việt Nam, đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND THE APPLICATION UNDER VIETNAMESE LAW ON ASSISTANCE 

FOR SMALL AND MEDIUM–SIZED ENTERPRISES 

Abstract: The development of enterprises in particular and the economy in general always aims at 

sustainable development. To achieve sustainable such goals, enterprises need to be responsible for 

society. Therefore, studying the relationship between corporate social responsibility and sustainable 

development is necessary. Inherited the views of scholars on corporate social responsibility and 

sustainable development, the paper states the author’s views on the corporate social responsibility 

and sustainable development; and draws on the relationship between these two factors, thereby 

analyzes provisions under Vietnamese Law on Assistance for small and medium–sized enterprises and 

makes some recommendations to improve the law. 
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1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh 

nghiệp (Corporate Social Responsibility - 

CSR) là vấn đề không mới nhưng chưa có sự 

thống nhất về khái niệm giữa các học giả. 

Các tác giả trên các góc nhìn khác nhau đã 

đưa ra khái niệm khác nhau về TNXH của 

doanh nghiệp và thường dựa vào hai học 

thuyết là: Thuyết các bên liên quan và Thuyết 

khế ước xã hội. 

Thuyết các bên liên quan (Stakeholder 

theory) cho rằng, bản chất của kinh doanh 

chủ yếu nằm ở việc xây dựng mối quan 

hệ và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên  
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