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Tóm tắt:

Mặc dù số lượng công ty khởi nghiệp tại VN ngày càng tăng, nhưng theo 
chiều ngược lại thì số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động cũng gia tăng 
không kém. Điều quan trọng là cần phải có những chính sách và hành 

động cụ thể để giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động một cách bền vững, góp phần 
tích cực cho sự phát triển chung của xã hội. Bài viết này sử dụng phương pháp tổng hợp 
các tài liệu về các nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến vai trò tích cực của hoạt động 
trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp, qua đó cho thấy sự cần thiết phải gắn các 
hoạt động TNXH với các mục tiêu và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Từ kết 
quả tổng hợp được của các nghiên cứu trước đó, tác giả đưa ra các hàm ý chính sách 
liên quan nhằm giúp các doanh nghiệp VN, đặc biệt là các công ty mới khởi nghiệp duy 
trì hoạt động kinh doanh một cách bền vững.

Từ khóa: Doanh nghiệp VN, hiệu quả hoạt động kinh doanh, trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp.

Abstract:
Although the number of start-up companies in Vietnam is increasing but the number of 

businesses that stop operating also increases. It is important to have specific policies and 
actions to help businesses maintain their operations in a sustainable manner, contributing 
positively to the overall development of society. This article uses a method of synthesizing 
the literature on research conducted in relation to the positive role of corporate social 
responsibility (CSR) activities, thereby showing the need to incorporate activities of 
social responsibility with the objectives and business strategies of enterprises. From the 
combined results of previous studies, the author provides relevant policy implications to 
help Vietnamese enterprises, especially start-up companies, maintain their business in 
a sustainable way. 
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