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ABSTRACT 

Sustainable development is a global issue and affects the economic development of each 
country. This article focused on building the scale of the sustainable development of 
enterprises from the interaction components such as Sustainable economy – sustainable 
environment – Sustainable society. In this study, the researcher used EFA (Exploratory 
factor analysis) and based on the survey samples with 106 enterprises that are operating 
in Bac Lieu province to build the scale. The results indicated that the scale for the 
sustainable development of enterprises is meaningful to the research market and after 
being added the social security factor in the research model.  

Keywords: Sustainable development of enterprises: Sustainable economy; sustainable 
environment; Sustainable society 
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TÓM TẮT 

Phát triển bền vững là vấn đề mang tính toàn cầu, có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 
của mỗi quốc gia. Bài viết này tập trung vào xây dựng thang đo phát triển bền vững 
doanh nghiệp từ những thành phần có mối tương tác như Kinh tế bền vững - Môi trường 
bền vững - Xã hội bền vững. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám 
phá (EFA: Exploratory Factor Analysis) và dựa trên mẫu khảo sát với 106 doanh nghiệp 
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để xây dựng thang đo. Kết quả cho thấy, thang 
đo phát triển bền vững doanh nghiệp có ý nghĩa với thị trường nghiên cứu và sau khi 
được bổ sung thêm nhân tố An sinh sã hội vào mô hình nghiên cứu. 

Từ khóa: Phát triển bền vững doanh nghiệp: Kinh tế bền vững; Môi trường bền vững; 
Xã hội bền vững 

1 GIỚI THIỆU 

Xây dựng thang đo lường phát triển bền vững dựa vào ba bộ tiêu chí đã có trên thị 
trường nhằm góp phần đánh giá một cách toàn diện hơn khía cạnh phát triển bền 
vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ba bộ 
tiêu chí đánh giá các hoạt động của các doanh nghiệp, công ty về khía cạnh đảm 
bảo cho sự phát triển bền vững. Các bộ tiêu chí này đang được sử dụng nhiều trên 
thế giới, bao gồm bộ tiêu chí phát triển bền vững Dow Jones được công bố vào 
năm 1999 (Lê Minh Tiến, Thời báo Kinh tế Sài Gòn); Bộ tiêu chí của tổ chức Sáng 
kiến báo cáo toàn cầu (GRI: Global Reporting Initiative, 2002); Bộ tiêu chí trách 
nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Nhưng các bộ tiêu chí này không chú trọng đến 
nhân tố an sinh xã hội nằm trong thành phần xã hội bền vững. Do đó, việc nghiên 
cứu này theo điệu kiện như Việt Nam thì cần phải bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp 
với thị trường đang phát triển. 

                                              
1 Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 
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2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1 Cơ sở lý thuyết 

Chính sách phát triển của mọi quốc gia trên thế giới hiện nay đều hướng đến sự 
phát triển bền vững nhằm góp phần đánh giá một cách toàn diện hơn khía cạnh 
phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, 
xin giới thiệu tóm tắt ba bộ tiêu chí đánh giá các hoạt động của các doanh nghiệp 
cụ thể như sau: 

Bộ tiêu chí Dow Jones: Bộ tiêu chí Dow Jones được công bố vào năm 1999. Đây 
là bộ tiêu chí đầu tiên trên thế giới được thiết lập nhằm đánh giá thành tích trên ba 
chiều kích của phát triển bền vững là kinh tế, môi trường và xã hội của các doanh 
nghiệp lớn (Lê Minh Tiến, Thời báo Kinh tế Sài Gòn). 

Bộ tiêu chí do GRI thiết lập: Bộ tiêu chí do GRI thiết lập vào năm 2002 mới được 
xem là bộ tiêu chí đầy đủ và rõ ràng nhất dù nó vẫn xoay quanh ba chiều kích của 
phát triển bền vững giống như bộ tiêu chí Dow Jones (Lê Minh Tiến, Thời báo 
Kinh tế Sài Gòn). 

Bộ tiêu chí trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Trên con đường hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới, các yêu cầu thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) 
hướng tới phát triển bền vững đã được xem như là những rào cản phi thương mại, 
thách thức đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Phiếu tự đánh giá 
Giải thưởng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp năm 2009 (Craward, 2009           
Việt Nam). 

Tóm lại, nghiên cứu này sẽ dựa trên 3 bộ tiêu chí trên để xây dựng 1 bộ tiêu chí 
được chỉnh sửa, bổ sung mới (an sinh xã hội) về phát triển bền vững doanh nghiệp 
Việt Nam. Nhược điểm ba bộ tiêu chí của thang đo là chưa phù hợp với thị trường 
đang phát triển như ở Việt Nam và chưa có tiêu chí an sinh xã hội, với chính sách 
phát triển doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cần bổ sung thêm tiêu chí an sinh xã 
hội để xây dựng thang đo nhằm kiểm định khám phá sự phù hợp với điều kiện tình 
hình doanh nghiệp Việt Nam và được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

2.2 Mô hình lý thuyết phát triển bền vững doanh nghiệp 

Nhằm góp phần đánh giá một cách toàn diện hơn khía cạnh phát triển bền vững 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và 
doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Cụ thể, tìm ra những hạn chế để hoàn thiện 
bộ tiêu chí phát triển bền vững doanh nghiệp.  

Khái niệm phát triển bền vững doanh nghiệp được sử dụng trong nghiên cứu này, 
có hai khái niệm đơn hướng và một khái niệm đa hướng thể hiện mô hình 1. 

Khái niệm đơn hướng bao gồm:  
- Y1: Kinh tế bền vững là biến tiềm ẩn được đo lường từ các biến quan sát (ký 

hiệu từ V1 đến V4) 
- Y2: Môi trường bền vững là biến tiềm ẩn được đo lường từ các biến quan sát 

(ký hiệu từ V5 đến V14) 
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Một khái niệm đa hướng:  

Y3: Xã hội bền vững là biến tiềm ẩn được đo lường thông qua 5 thành phần từ các 
biến quan sát như: F1. Lao động thực tiễn được đo lường từ các biến quan sát (ký 
hiệu từ V15 đến V19); F2. Quyền con người được đo lường từ các biến quan sát 
(ký hiệu từ V20 đến V27); F3.Tác động trực tiếp xã hội được đo lường từ các biến 
quan sát (ký hiệu từ V28 đến V32); F4.Trách nhiệm sản phẩm được đo lường từ 
các biến quan sát (ký hiệu từ V33 đến V36); F5. An sinh xã hội được đo lường từ 
các biến quan sát (ký hiệu từ V37 đến V41). 

 
Mô hình 1: Mô hình lý thuyết 

Các biến quan sát của thang đo này được đo lường bằng thang đo Likert 7 điểm, 
trong đó 1: hoàn toàn phản đối và 7: Hoàn toàn đồng ý. 

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Thang đo được bổ sung mới được kiểm định tại tỉnh Bạc Liêu nhằm khám phá 
thang đo, những yếu tố tác động đến phát triển bền vững doanh nghiệp như mô 
hình nghiên cứu, các thành phần của biến tiềm ẩn Xã hội bền vững sẽ tác động 
cùng chiều vào Môi trường bền vững và Môi trường bền vững sẽ tác động vào 
Kinh tế bền vững. 

Thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ bằng phỏng vấn trực tiếp các doanh nghiệp 
thông qua bảng câu hỏi chi tiết nhằm thu thập thông tin, thu thập dữ liệu với kích 
thước mẫu n = 106, thị trường nghiên cứu tại tỉnh Bạc Liêu và đối tượng nghiên 
cứu là các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong bước 
nghiên cứu khám phá này với 41 biến quan sát (ký hiệu từ V1 đến V41), tác giả sử 
dụng phương pháp hệ số độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá 
EFA nhằm đánh giá và điều chỉnh thang đo. Hệ số Cronbach alpha được sử dụng 
trước nhằm loại các biến không phù hợp; các hệ số tương quan biến - tổng (item-
total correlation) nhỏ hơn 0,30 sẽ bị loại và tiêu chuẩn thang đo khi có độ tin cậy 
alpha từ 0,70 trở lên (α ≥ 0,70). Tiếp theo, phương pháp phân tích yếu tố khám phá 
EFA được sử dụng phép trích nhân tố tại điểm dừng khi trích các yếu tố có 
eigenvalue = 1. Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích bằng hoặc lớn 
hơn 50% và trọng số nhân tố phải từ 0,50 trở lên. 
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Mô hình 2: Qui trình nghiên cứu  

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha của thang đo 

Kết quả phân tích Cronbach alpha của thang đo khái niệm nghiên cứu xã hội bền 
vững và môi trường bền vững đều có hệ số Cronbach alpha lớn hơn 0,70. Các hệ 
số tương quan biến - tổng cũng đều lớn hơn 0,30. 
- Kết quả thang đo đơn hướng kinh tế bền vững Cronbach alpha = 0,755 và hệ số 

tương quan biến – tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,358). 
- Kết quả thang đo đơn hướng môi trường bền vững Cronbach alpha = 0,916 và 

hệ số tương quan biến – tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,469). 
- Kết quả thang đo đa hướng các thành phần xã hội bền vững có hệ số Cronbach 

alpha lớn hơn 0,70. Các hệ số tương quan biến - tổng cũng đều lớn hơn 0,30. 

 Thang đo lao động trực tiếp Cronbach alpha = 0,863 và hệ số tương quan 
biến – tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,665). 

 Thang đo quyền con người Cronbach alpha = 0,912 và hệ số tương quan 
biến – tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,587). 

 Thang đo tác động trực tiếp xã hội Cronbach alpha = 0,866 và hệ số tương 
quan biến - tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,577). 

 Thang đo trách nhiệm sản phẩm Cronbach alpha = 0,884 và hệ số tương 
quan biến - tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,597). 

 Thang đo an sinh xã hội Cronbach alpha = 0,884 và hệ số tương quan biến - 
tổng đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 0,774). 
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4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA của thang đo 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy thang đo đạt yêu cầu với nhân 
tố trích, phương sai trích lớn hơn 50% và trọng số nhân tố phần lớn đều lớn hơn 
0,50 và có 2 chỉ tiêu trọng số nhân tố nhỏ hơn 0,50 sẽ bị loại. Kết quả được trình 
bày như sau: 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA kinh tế bền vững: Kết quả phương sai 
trích = 50,519%; Ma trận hệ số tương quan loại một biến quan sát (V1 = 0,398) có 
trọng số nhỏ hơn 0,50; Phương sai trích (sau khi loại một biến V1) = 62,913%; Ma 
trận hệ số tương quan (sau khi loại một biến V1) đều đạt yêu cầu (thấp nhất là 
0,622). 

Bảng 1: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA kinh tế bền vững (sau khi loại biến V1) 

Biến quan sát Kinh tế bền vững 
Trọng số nhân tố 

V2 0,622 
V3 0,883 
V4 0,849 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA môi trường bền vững: Kết quả phương 
sai trích = 53,257%; Ma trận hệ số tương quan loại hai trọng số nhỏ hơn 0,50     
(V5 =0,483; V6=0,424); Kết quả kiểm tra lại thang đo khi loại biến quan sát V5, 
V6 cho thấy phương sai trích bằng 61,485% đạt yêu cầu và các trọng số nhân tố 
đều đạt yêu cầu từ 0,705 trở lên. 

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA môi trường bền vững (sau khi loại hai 
biến V5, V6) 

Biến quan sát Môi trường bền vững 
Trọng số nhân tố 

V7 0,705 
V8 0,797 
V9 0,795 
V10 0,795 
V11 0,845 
V12 0,768 
V13 0,785 
V14 0,777 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA xã hội bền vững: Kết quả phương sai 
trích năm nhân tố xã hội bền vững (sau khi loại biến V24) được 74,555%; 

Kết quả phân tích ma trận hệ số tương quan xã hội bền vững (sau khi loại biến 
V24) và các trọng số nhân tố của biến quan sát đều đạt yêu cầu từ 0,50 trở lên. 
Riêng biến quan sát V24 có trọng số nhân tố nhỏ hơn 0,50 không đạt yêu cầu và sẽ 
loại khỏi thang đo. Năm nhân tố xã hội bền vững trích được đó là: 5. An sinh xã 
hội, 2. Quyền con người, 4. Trách nhiệm sản phẩm, 1. Lao động thực tiễn, 3. Tác 
động trực tiếp xã hội. 
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Bảng 3: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA xã hội bền vững (sau khi loại biến V24) 

 
Biến quan 
sát 

Xã hội bền vững 
5. An sinh 

xã hội 
1. Lao 

động thực 
tiễn 

2. Quyền 
con người 

4 .Trách 
nhiệm sản 

phẩm 

3. Tác động 
trực tiếp xã 

hội 
V15 0,248 0,610 0,301 0,378 0,186
V16 0,306 0,586 0,463 0,201 -0,042
V17 0,216 0,784 0,235 0,013 0,143
V18 0,263 0,537 0,413 0,055 0,429
V19 0,333 0,633 0,003 0,316 0,413
V20 0,169 0,094 0,722 0,338 0,228
V21 0,094 0,474 0,585 0,178 0,284
V22 0,311 0,147 0,767 -0,029 -0,052
V23 -0,276 0,260 0,666 0,186 0,304
V25 0,084 0,461 0,532 0,375 0,315
V26 0,205 0,155 0,584 0,236 0,401
V27 0,034 0,351 0,551 0,370 0,333
V28 0,498 0,449 0,076 0,177 0,556
V29 0,415 0,400 0,148 0,066 0,548
V30 0,416 0,109 0,207 0,302 0,540
V31 0,210 0,227 0,162 0,482 0,626
V32 0,094 0,116 0,317 0,104 0,739
V33 0,311 0,212 0,199 0,753 0,253
V34 0,431 0,256 0,163 0,649 0,061
V35 0,425 0,469 0,194 0,614 0,030
V36 0,046 0,023 0,200 0,830 0,189
V37 0,729 0,318 0,144 0,168 0,129
V38 0,852 0,276 0,037 0,151 0,149
V39 0,894 0,147 0,090 0,180 0,132
V40 0,875 0,106 0,135 0,196 0,123
V41 0,872 0,056 0,116 0,064 0,177

5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

5.1 Kết luận 

Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân tích 
nhân tố khám phá EFA các thang đo khái niệm này đều đạt yêu cầu. Chỉ có kết quả 
phân tích nhân tố khám phá EFA kinh tế bền vững loại một biến quan sát V1, và 
kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA môi trường bền vững loại hai biến quan 
sát V5, V6 và nhân tố xã hội bền vững loại một biến quan sát V24. Như vậy, tổng 
số 41 biến quan sát đánh giá sơ bộ thang đo đã loại bỏ 4 biến không đạt yêu cầu 
khi sử dụng n = 106 mẫu đánh giá.  

Do đó, kết quả chính thức thang đo được sử dụng trong nghiên cứu định lượng cho 
nghiên cứu tiếp theo là 37 biến quan sát: 

(Y1) Nhân tố đo lường kinh tế bền vững: 3 biến quan sát (V2. Các nhà cung cấp 
dịch vụ đáp ứng tốt yêu cầu; V3. Nhân viên, công chức chính quyền địa phương 
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phục vụ doanh nghiệp tốt; V4. Chính quyền địa phương thường xuyên đáp ứng yêu 
cầu công việc khi doanh nghiệp cần). 

(Y2) Nhân tố đo lường môi trường bền vững: 8 biến quan sát (V7. Giao thông vận 
tải đáp ứng yêu cầu thực hiện sản xuất, kinh doanh; V8. Thực hiện thu gom, phân 
loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn và nước thải theo đúng quy định; V9. Có giải 
pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng trong quá trình 
hoạt động sản xuất; V10. Hoạt động sản xuất, kinh doanh không gây hủy hoại 
nguồn tài nguyên thiên nhiên; V11. Có giải pháp giảm thiểu các tác nhân trong quá 
trình sản xuất, kinh doanh gây biến đổi khí hậu; V12. Thường xuyên tổ chức các 
hoạt động nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người lao động; V13. Có 
những hoạt động thiết thực đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường ở địa 
phương; V14. Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất). 

(Y3) Nhân tố đo lường xã hội bền vững: 26 biến quan sát; gồm có năm thành phần 
nhân tố:  

F1. Lao động thực tiễn (5 biến quan sát: V15. Tổ chức các hoạt động văn hóa - thể 
thao cho người lao động; V16. Thực hiện quản lý các mối quan hệ lao động tốt; 
V17. Tính đa dạng và cơ hội nghề nghiệp cho người lao động; V18. Đảm bảo hệ 
thống sinh hoạt riêng biệt đạt chuẩn cho người lao động; V19. Tham gia chương 
trình hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng);  

F2. Quyền con người (7 biến quan sát: V20. Thực hiện đảm bảo sức khỏe và an 
toàn cho người lao động; V21. Thực hiện chiến lược và quản lý người lao động; 
V22. Tạo thuận lợi cho hoạt động tổ chức công đoàn/Ban chấp hành công đoàn; 
V23. Tuân thủ nguyên tắc, điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; V25. 
Thực hiện chương trình phòng chống, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy 
định; V26. Thực hiện tốt chương trình về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng; 
V27. Thực hiện vì sức khỏe và sự an toàn của khách hàng);  

F3. Tác động trực tiếp xã hội (5 biến quan sát: V28. Tham gia chương trình hỗ trợ 
đào tạo nghề cho giới trẻ trong cộng đồng; V29. Tham gia chương trình tài trợ giáo 
dục cho thanh thiếu niên; V30. Tham gia xây dựng các chương trình nước sạch, vệ 
sinh cho cộng đồng; V31. Tham gia đào tạo nâng cao năng lực, kiến thức xã hội 
cho người lao động; V32. Tham gia chương trình đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ 
của doanh nghiệp);  

F4. Trách nhiệm sản phẩm (4 biến quan sát: V33. Tuân thủ sản phẩm và dịch vụ 
ghi thông tin theo yêu cầu thủ tục hệ thống quản lý chất lượng; V34. Tuân thủ các 
quy định quản lý mã số hệ thống chất lượng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ 
thông tin và ghi nhãn, theo loại sản phẩm; V35. Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn, và 
tiếp thị truyền thông mã số liên quan đến sản phẩm; V36. Tuân thủ chế độ theo 
pháp luật của nhà nước);  

F5. An sinh xã hội (5 biến quan sát: V37. Tham gia trao học bổng sinh viên nghèo 
hiếu học; V38. Tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa; V39. Tham gia đóng 
góp chương trình gây quỹ từ thiện; V40. Tham gia đóng góp chương trình xóa đói 
giảm nghèo; V41. Tham gia đóng góp các hoạt động xã hội tại địa phương) và dựa 
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vào dữ liệu nghiên cứu từ bảng câu hỏi định lượng phát triển bền vững doanh 
nghiệp tại tỉnh Bạc Liêu. 

Từ kết quả cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với thị trường nghiên cứu và 
thành phần An sinh xã hội được bổ sung vào xây dựng thang đo đáp ứng được mục 
tiêu đặt ra, các biến quan sát đo lường xã hội bền vững thông qua các thành phần 
an sinh xã hội đã góp phần bổ sung vào bộ tiêu chí mới đo lường phát triển bền 
vững doanh nghiệp Việt Nam, cũng như có ý nghĩa nghiên cứu tại thị trường tỉnh 
Bạc Liêu. 

5.2 Đề nghị 

Từ kết quả nghiên cứu xây dựng thang đo cho thấy ban đầu là 41 biến quan sát, 
sau khi kiểm định thang đo và đo lường khám phá thang đo sẽ loại bỏ bốn biến 
quan sát, chỉ còn 37 biến quan sát làm cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo. Chủ yếu là 
nghiên cứu khẳng định lại thang đo khám phá thông qua số lượng kích thước mẫu 
lớn hơn. Do đó, các bước tiếp theo cần tiến hành là đo lường các biến bằng nhân tố 
khẳng định (CFA) và sử dụng mô hình phù hợp để xem xét mối quan hệ tác động 
cùng chiêu vào ba thành phần. Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được xem là 
thích hợp nhất để xác định mô hình lý thuyết. Chúng tôi cho rằng, nếu những nhân 
tố này thực sự có ý nghĩa trong mô hình, kết quả nghiên cứu sẽ góp phần vào bộ 
tiêu chí phát triển bền vững doanh nghiệp Việt Nam. 
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