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Hội thảo trực tuyến về Phát triển bền vững của
Standard Chartered và Britcham thảo luận về thị trường các-bon
và các chiến lược để đạt được phát thải các-bon bằng 0
29/9/2921 – Hà Nội – Vào ngày 28/9/2021, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam và Hiệp hội Doanh
nghiệp Anh Quốc Việt Nam (Britcham) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về phát triển bền vững với chủ
đề: “Thị trường các-bon, trung hòa phát thải các-bon và vai trò đối với quá trình giảm phát thải khí nhà
kính, góc nhìn từ Việt Nam và châu Á”. Hội thảo thu hút sự tham dự của hơn 300 lãnh đạo các doanh
nghiệp và tổ chức hoạt đang động tại Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Ngài Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về
các sáng kiến của Hội nghị khí hậu COP26 và vai trò của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy một môi
trường các-bon thấp, đóng góp vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
“COP26 sẽ quy tụ các nguyên thủ quốc gia, các chuyên gia về khí hậu, các doanh nghiệp và các tổ
chức vận động chiến dịch để thống nhất hành động phối hợp nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Các bước tiếp theo để đạt mục tiêu lượng khí thải toàn cầu bằng 0 vào năm 2050 dự kiến sẽ được
thống nhất tại Hội nghị quan trọng này.” Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, Gareth Ward chia sẻ.
“Tôi có thể nhận thấy những tín hiệu tích cực khi hiện nay, nhiều doanh nghiệp tiên phong đang đưa ra
các cam kết mạnh mẽ và có những cải thiện nhanh chóng để hướng tới một tương lai với lượng carbon
ròng bằng không. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và chính phủ đưa ra công bố “net-zero”, ngày càng
có nhiều sáng kiến toàn cầu tập hợp các doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất trên thế giới thúc đẩy quá
trình chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo như RE100, EV100, Climate Action 100+, TCFD.... Tuy
nhiên, chúng ta cần phải đẩy nhanh quy mô của những sáng kiến này để đạt được một thế giới không
phát thải ròng vào năm 2050”.
Ông Tăng Thế Cường, Cục trường Cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có bài phát biểu
về định hướng và chiến lược của Việt Nam liên quan đến phòng chống biến đổi khí hậu và nỗ lực chung
của chính phủ và các tổ chức trong việc giảm phát thải khí nhà kính, bao gồm kế hoạch phát triển thị
trường các-bon ở Việt Nam.
Tiếp sau đó là phần thảo luận với sự tham dự của ông Chris Leeds, Giám đốc mảng thị trường cácbon, Ngân hàng Standard Chartered, Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Unilever Việt Nam và bà Karen
Westley, Phó Chủ tịch phụ trách Carbon và Môi trường, Shell Global Solutions.
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“Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt khi nó gây ra
những tác động sâu rộng lên môi trường, sức khỏe con người và có thể ảnh hưởng nặng nề lên tăng
trưởng kinh tế. Việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế có phát thải các-bon bằng 0 là rất
quan trọng. Là một ngân hàng với năng lực chuyên môn quốc tế và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường
nội địa, chúng tôi cam kết đóng góp, hỗ trợ và kiến tạo những sự thay đổi tại Việt Nam.” Bà Michele
Wee, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ. “Chúng tôi đã đưa ra cam
kết hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc đưa mức phát
thải các-bon về 0 trong hoạt động vận hành vào năm 2030 và trong bảng cân đối kế toán vào năm 2050.
Chúng tôi đã và đang tiếp thu ý kiến của các nhà đầu tư và khách hàng để đẩy thúc đẩy nỗ lực này mà
không làm chậm quá trình phát triển. Chúng tôi sẽ huy động và cung cấp nguồn vốn để hỗ trợ khách
hàng và chuỗi cung ứng giảm phát thải các-bon”.
“Trong quá trình phát triển bền vững, các quốc gia, thị trường, doanh nghiệp và cá nhân cần chung tay
nỗ lực để đạt được mục tiêu chung trong giảm phát thải khí nhà kính. Hội thảo này là một phần trong
nỗ lực đó và Britcham rất mong được hợp tác chặt chẽ với Standard Chartered để thúc đẩy tiến trình
này trong thời gian tới.” Ông Denzel Eades, Thành viên Hội đồng quản trị, Hiệp hội Doanh nghiệp
Anh Quốc Việt Nam chia sẻ.
Đây là hội thảo đầu tiên trong chuỗi các hội thảo trực tuyến do Standard Chartered và Britcham phối
hợp tổ chức trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai bên được ký kết gần đây nhằm thúc đẩy phát triển
bền vững tại Việt Nam và ứng dụng các tiêu chí ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) trong doanh
nghiệp. Các sự kiện này sẽ tập trung các chủ đề liên quan và có sự đóng góp ý kiến của đại diện các
cơ quan ban ngành, tổ chức và chuyên gia để giúp các doanh nghiệp vạch ra các chiến lược hiệu quả
cho mục tiêu phát triển bền vững.
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Thông tin chung
Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)
Tại Việt Nam, Standard Chartered đã có lịch sử hoạt động từ năm 1904 khi Ngân hàng thành lập chi
nhánh đầu tiên tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Chúng tôi tin tưởng vào triển vọng dài hạn
của Việt Nam và có cam kết mạnh mẽ với thị trường nơi đây.
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Ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) - ngân
hàng 100% vốn nước ngoài trực thuộc Ngân hàng Standard Chartered, đã chính thức đi vào hoạt động,
đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ngân hàng tại Việt Nam. Hiện tại, Standard
Chartered Việt Nam có 4 chi nhánh, gồm 2 chi nhánh tại Hà Nội và 2 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí
Minh. Trụ sở chính của Ngân hàng được đặt ở Hà Nội.
Ngân hàng mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế từ châu Á, châu Phi và Trung Đông đến Việt
Nam nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng nơi đây cũng như hỗ trợ khách
hàng phát triển hoạt động kinh doanh.
Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng là các doanh nghiệp,
các định chế tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân. Chúng tôi cũng đóng một vai
trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam và thể hiện điều này thông qua nhiều chương trình hỗ trợ phát
triển kinh tế xã hội tập trung vào các vấn đề y tế, thanh thiếu niên và kiến thức tài chính cơ bản.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập http://www.sc.com/vn hoặc trang facebook
Standard Chartered
Standard Chartered là tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, với sự hiện diện
tại 59 thị trường năng động trên thế giới và phục vụ khách hàng trên hơn 85 thị trường. Mục tiêu của
chúng tôi là thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và tạo dựng sự thịnh vượng thông qua sự đa dạng
đặc trưng của mình. Truyền thống và giá trị của Ngân hàng được thể hiện qua lời hứa thương hiệu
“Here for good”.
Standard Chatered được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán London, Sàn giao dịch Chứng khoán
Hồng Kông.
Để biết thêm những nhận định và đánh giá của Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang Insights
hoặc sc.com, và theo dõi Standard Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook

