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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Toàn cầu hóa và việc chia sẻ thông tin một cách dễ dàng trên 

quy mô toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến tính cần thiết của việc 

xem xét một cách toàn diện những ảnh hưởng của thực tiễn kinh 

doanh. Những yếu tố này cùng với các mối quan tâm đối với vấn đề 

về môi trường toàn cầu và sự gia tăng tính tương tác kinh tế giữa các 

quốc gia trên thế giới, những điều này đẩy trách nhiệm xã hội trở 

thành một trong những vấn đề đi đầu trong các kế hoạch hợp tác 

chiến lược của các tổ chức. Rõ ràng, hướng theo “Trách nhiệm xã 

hội” không còn là điều gì đó mới mẻ và xa lạ, “Trách nhiệm xã hội” 

gần như là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn và sứ mạng của 

mỗi doanh nghiệp trong bất kể thời kỳ nào của nền kinh tế.  Chính vì 

vậy mà trên thế giới, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

(CSR) không hề mới; đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về CSR 

cũng như các công ty nước ngoài từ lâu đã thực hiện CSR một cách 

nghiêm túc và bài bản. Đặc biệt là các nghiên cứu về CSR trong lĩnh 

vực tài chính – ngành ngân hàng ngày càng được coi trọng. Vì thị 

trường tài chính nói chung và ngành ngân hàng nói riêng đóng một 

vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của các quốc gia 

phát triển thuận lợi và bền vững.  

Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù Việt Nam tham gia ngày càng 

mạnh mẽ vào quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, song vấn đề 

CSR vẫn chưa được quan tâm đúng mức dưới cả góc độ lý luận và 

thực tiễn. Và hiện nay, mặc dù sự quan tâm về CSR trong ngành 

ngân hàng ngày càng tăng, các ngân hàng ở Việt Nam đang tăng 

cường cạnh tranh và đã bắt đầu tham gia các hoạt động CSR một 



 

cách nghiêm túc nhưng vẫn chưa có nghiên cứu đo lường các hoạt 

động CSR trong ngành ngân hàng với một góc nhìn đa chiều trong 

một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy nó là lý do căn 

bản để nghiên cứu CSR tại các ngân hàng, thành phần đóng vai trò 

quan trọng trong các lĩnh vực tài chính đặc biệt là ở Việt Nam. 

Vì vậy tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu trách 

nhiệm xã hội của ngân hàng SHB Đà Nẵng”. Thông qua nghiên cứu 

một thang đo được phát triển để đo lường các hoạt động CSR của ngân 

hàng SHB từ quan điểm của các bên liên quan. Từ đó đề xuất các giải 

pháp giúp ngân hàng đưa ra các quyết định đưa thực hành CSR vào 

trong các chiến lược kinh doanh của mình để nâng cao vị thế cạnh 

tranh, nâng cao hình ảnh và danh tiếng… Ngoài ra, từ nghiên cứu này, 

các yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động CSR của các ngân hàng cũng 

sẽ được xác định cùng với các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến các ngân 

hàng có liên quan đến việc theo đuổi mục tiêu xã hội của họ. 

2.  Mục tiêu nghiên cứu 

Trên cơ sở đánh giá các hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội 

của ngân hàng SHB Đà Nẵng, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm và đề xuất các giải pháp để cải thiện, nâng cao việc thực hiện 

CSR của ngân hàng SHB Đà Nẵng góp phần nâng cao hình ảnh, uy 

tín, và chất lượng hoạt động của ngân hàng SHB Đà Nẵng. 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp và trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực ngân hàng. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội 

của ngân hàng SHB Đà Nẵng. 

- Rút ra các bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực hiện trách 

nhiệm xã hội của ngân hàng SHB Đà Nẵng. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của 



 

ngân hàng SHB Đà Nẵng nói riêng và vận dụng trong lĩnh vực ngân 

hàng tại Việt Nam nói chung. 

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là trách nhiệm xã hội của 

ngân hàng SHB Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu 

Trong khuôn khổ bài luận văn này, đề tài đề cập đến trách 

nhiệm xã hội trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và các hoạt động 

thực hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng SHB Đà Nẵng nói riêng. 

Đây là vấn đề tương đối rộng, do thời gian không cho phép, việc thu 

thập số liệu còn gặp nhiều khó khăn cũng như khả năng còn hạn chế, 

đề tài chỉ đi sâu vào nghiên cứu việc hiện trách nhiệm xã hội của ngân 

hàng SHB với sự giới hạn các bên liên quan chính bao gồm: trách 

nhiệm với nhân viên, trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với khách 

hàng, trách nhiệm với cộng đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1 : Các bên liên quan trong nghiên cứu việc thực hiện 

CSR của ngân hàng SHB 

CSR 

NHÂN VIÊN 

XÃ HỘI 

KHÁCH HÀNG 

CỘNG ĐỒNG 



 

4.  Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện qua 2 giai đoạn chính:  

- Nghiên cứu định tính: Thông qua các hoạt động hỏi ý kiến các 

chuyên gia, phỏng vấn nhân viên ngân hàng thu thập tài liệu nghiên 

cứu về việc thực hiện CSR tại ngân hàng SHB và nhận thức của các 

bên liên quan đối với CSR để hình thành bảng câu hỏi khảo sát. 

- Nghiên cứu định lượng: Dựa vào kết quả nghiên cứu định 

tính để thiết kế bảng hỏi, thu thập thông tin, sau đó phân tích dữ liệu 

điều tra từ các phiếu khảo sát thu thập được. Việc kiểm định thang đo 

cùng với các giả thuyết đề ra bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha; 

phân tích nhân tố khám phá EFA..dựa trên kết quả xử lý số liệu thống 

kê SPSS 18.0 

5.  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

- Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần phát triển lý thuyết, sự nhận 

thức tầm quan trọng của thực hành trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng và trong các ngành kinh tế khác 

nói chung. 

- Ý nghĩa thực tiễn: 

+ Đề tài giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về CSR, qua đó làm 

rõ thực trạng hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng 

SHB Đà Nẵng. 

+ Việc nghiên cứu về thực trạng và rút ra các bài học kinh 

nghiệm từ việc thực hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng SHB Đà 

Nẵng là căn cứ cơ bản để đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm 

xã hội trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam.  

+ Giúp cho các nhà quản lý, các ngân hàng Việt Nam có những 

định hướng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình nhằm 

đảm bảo phát triển một cách bền vững. 



 

6.  Giới thiệu sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu 

6.1. Nghiên cứu “ Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: một 

nghiên cứu thực nghiệm của các tổ chức tại Mỹ (Corporate Social 

Responsibility: an empirical investigation of U.S organisations)” 

của Adam Lindgreen, Valérie Swaen, Wesley J. Johnston (2007) 

6.2. Nghiên cứu “Báo cáo trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp: một nghiên cứu của các ngân hàng đƣợc lựa chọn ở 

Bangladesh (Corporate social responsibility (CSR) reporting: a 

study of selected banking companies in Bangladesh), Md Habib-

Uz-Zaman Khan, Abdel K. Halabi and Martin Samy, Social 

Responsibility Journal 

6.3.  Nghiên cứu “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: 

một trƣờng hợp nghiên cứu về tập đoàn TATA ( Corporate 

Social Responsibility: A Case Study Of TATA Group)”,  Amit K. 

Srivastava, Gayatri Negi, Vipul Mishra, Shraddha Pandey, IOSR 

Journal of Business and Management (IOSRJBM) 

 6.4. Nghiên cứu “Phân tích những nhân tố thúc đẩy việc 

thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

thành phố Cần Thơ”, Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Minh Cảnh, 

Kỷ yếu khoa học 2012: 81-90, Trƣờng Đại học Cần Thơ 

7.  Nội dung chính của luận văn 

Nội dung chính của luận văn, ngoài hai phần mở đầu và kết 

luận, luận văn gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3: Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội tại SHB Đà 

Nẵng  

Chương 4: Hàm ý chính sách 



 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

CỦA DOANH NGHIỆP 

 

1.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CSR 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) đã trở thành một 

chủ đề gây nhiều tranh luận cho tất cả các học giả, các nhà nghiên 

cứu, các nhà kinh tế học, và cả các chính trị gia trên toàn thế giới 

trong nhiều năm qua. 

Quan điểm hiện đại về “Trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp 

– CSR có thể nói được đánh dấu từ giữa những năm 1800s với tên 

tuổi của John H. Patterson.  

Mặc dù vậy, thuật ngữ “CSR” chỉ được dùng phổ biến từ những 

năm 1950, với sự đánh dấu cuốn sách “Trách nhiệm xã hội của người 

làm kinh doanh” (Bowen 1953). 

Thập niên 70 của thế kỷ XX đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ 

của các định nghĩa và học thuyết xoay quanh thuật ngữ “CSR”. 

Vào những năm 1990, CSR đã được tổ chức hóa thành các tiêu 

chuẩn như ISO 14001 và SA 8000, những bản hướng dẫn như Hướng 

dẫn chủ động báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative – GRI), 

hay những điều lệ quản trị công ty như Cadbury và King 

Sang thế kỷ XXI, một loạt các hướng dẫn, quy định, điều lệ, 

tiêu chuẩn về CSR được ban hành, hơn 100 trong số đó có thể tìm 

thấy trong cuốn: “Từ A đến Z những điều cần biết về CSR” (The A 

to Z of corporate social responsibilities). 

 

 



 

1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ TRÁCH 

NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) 

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp xuất phát từ 

tiếng Anh là corporate social responsibility (viết tắt là CSR). Trên 

thực tế, có rất nhiều khái nhiệm về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp (CSR). Điều này phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi công 

ty, chính phủ dựa trên điều kiện, đặc điểm và trình độ phát triển của 

mỗi đối tượng.  

1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

(CSR) 

Ở cấp độ doanh nghiệp, các lợi ích của việc áp dụng 

TNXHCDN là rất đáng kể. Về cơ bản, doanh nghiệp thực hiện 

TNXH mang lại lợi ích sau: 

- Đầu tiên, một doanh nghiệp nên quan tâm đến những điều khác 

nhiều hơn ngoài lợi nhuận nếu doanh  nghiệp đó muốn bảo vệ danh 

tiếng của mình và hơn thế nữa để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho 

doanh nghiệp.  

- Thứ hai, một doanh nghiệp có được những lợi ích nhất định 

nhờ hoạt động TNXHCDN.  

- Thứ ba, TNXHCDN có một vai trò nhất định trong việc giải 

quyết rủi ro, khủng hoảng của doanh nghiệp.  

- Thứ tư, doanh nghiệp có nhiều cơ hội thu hút nhân tài khi thực 

hiện TNXHCDN 

- Thứ năm, giảm chi phí và tăng hiệu quả trong sản xuất, tăng 

doanh thu 

- Thứ sáu, thực hiện tốt TNXHCDN giúp doanh nghiệp tăng khả 

năng cạnh tranh 



 

Ở cấp độ quốc gia, TNXHCDN có thể góp phần xoá đói giảm 

nghèo thông qua những chương trình từ thiện do các doanh. Các chính 

sách về TNXHCDN trong bản thân các doanh nghiệp như đối xử bình 

đẳng giữa nam giới và nữ giới, với lao động cũ và mới cũng đem lại 

công bằng xã hội nói chung. Và một đóng góp quan trọng nữa của 

TNXHCDN ở cấp quốc gia là góp phần bảo vệ môi trường.  

1.4. CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỂ THỰC 

HIỆN CSR  

Điều quan trọng là nhận ra rằng bất kỳ tổ chức cũng có thể quyết 

định không thực hiện các chương trình CSR do những rào cản khác 

nhau. Các rào cản kinh tế, chính trị, sự hiểu biết và các rào cản thuộc 

về nhận thức đã ngăn chặn các tổ chức tham gia vào các hoạt động 

CSR. Cụ thể: 

1.4.1. Các rào cản kinh tế 

1.4.2. Các rào cản chính trị và khung pháp lý 

1.4.3. Các rào cản về kiến thức và sự nhận thức  

1.5. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM KHI TIẾP CẬN TRÁCH NHIỆM 

XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

Mặc dù hiện nay TNXH là một vấn đề được đề cập tương đối 

phổ biến. Song, trên thực tế, còn có nhiều cách tiếp cận khác nhau về 

nội dung và phạm vi của TNXH, dưới đây là một số cách tiếp cận 

phổ biến: 

1.5.1. Tiếp cận theo mô hình “kim tự tháp” của Carroll 

(1999) 

Mô hình này có tính toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất. 

Mô hình “Kim tự tháp” của Carroll (1999) thể hiện rõ nhất và bao 

quát nhất các lĩnh vực quan tâm của TNXH. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Mô hình “Kim tự tháp” trách nhiệm xã hội 

(Nguồn: Carroll Archie – 1999) 

Theo mô hình trên, TNXHCDN bao gồm trách nhiệm kinh tế, 

trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện. Cụ 

thể như sau: 

- Trách nhiệm kinh tế: tối đa hóa lợi nhuận, nâng cao tính cạnh 

tranh, hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng là những điều kiện tiên 

quyết.  

- Trách nhiệm pháp lý:  hay còn được gọi là trách nhiệm tuân 

thủ pháp luật chính là một phần của bản cam kết giữa doanh nghiệp 

và xã hội.  

- Trách nhiệm đạo đức: đây là những chuẩn mực, quy tắc được 

xã hội thừa nhận nhưng chưa có mặt trong các văn bản luật.  

- Trách nhiệm từ thiện: là những hoạt động của doanh nghiệp đã 

vượt qua sự kỳ vọng của xã hội, là những hành vi và hoạt động thể 

hiện những mong muốn đóng góp và hiến dâng cho cộng đồng và 

XH.  

TỪ THIỆN 

ĐẠO ĐỨC 

PHÁP LÝ 

KINH TẾ 



 

1.5.2. Cách tiếp cận có trách nhiệm với các bên liên quan của 

CSR 

Cách tiếp cận mô tả lý thuyết các bên liên quan mô tả và giải 

thích các hành vi và đặc điểm thực tế của công ty liên quan đến mối 

quan hệ của nó với các bên liên quan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Các đối tƣợng tác động của CSR 

1.6.  MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN 

QUAN ĐẾN TNXHCDN 

Mục đích cơ bản của việc phân tích các bên liên quan đến 

TNXHCDN là gồm hai phần:  

Trước tiên, để hiểu được sự mong đợi của các bên liên quan 

khác nhau liên quan đến TNXHCDN. Các mối quan hệ của công ty 

với tất cả các bên liên quan chủ chốt cần được quan tâm hàng đầu để 

quản lý.   

Thứ hai, phân tích các bên liên quan cũng có thể cung cấp những 

đánh giá liên tục của tính hiệu quả của các chương trình 

TNXHCDN.  

Bảo vệ môi 

trường 

Lợi ích cổ 

đông 

Nhà cung 

ứng 

Khách hàng 

Hỗ trợ cộng 

đồng 

CSR 

Người lao 

động 



 

CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1.  GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI 

GÒN – HÀ NỘI (SHB) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân 

hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Việt Nam 

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tiền 

thân là Ngân hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái được thành lập theo 

giấy phép số 0041/NH /GP ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân 

hàng Nhà Nước Việt Nam cấp và chính thức đi vào hoạt động ngày 

12/12/1993.  

Ngày 20/01/2006, Thống Đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 

đã ký Quyết định số 93/QĐ-NHNN về việc chấp thuận cho SHB 

chuyển đổi mô hình hoạt động từ Ngân hàng TMCP Nông thôn sang 

Ngân hàng TMCP đô thị. Và ngày 11/09/2006 Ngân hàng nhà nước 

Việt Nam đã ký quyết định số 1764/QĐ-NHNN về việc chấp thuận 

đổi tên Ngân hàng TMCP Nhơn Ái thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

– Hà Nội (SHB). Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB 

tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển 

mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến 

lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích 

của cộng đồng.  

2.1.2. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của ngân 

hàng SHB chi nhánh Đà Nẵng 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng được 

cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quyết định số 138/QĐ-

NHNN ngày 15/01/2007 và chính thức đi vào hoạt động ngày 



 

02/06/2007, là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

– Hà Nội, được đặt trụ sở tại 89-91 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.  

Từ một chi nhánh SHB đơn lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đến nay ngân hàng SHB tại Đà Nẵng đã liên tục mở rộng mạng lưới 

hoạt động với 2 chi nhánh chính là SHB chi nhánh Đà Nẵng và SHB 

chi nhánh Tây Đà Nẵng cùng với với việc thành lập 8 phòng giao dịch.  

2.1.3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng SHB Đà Nẵng 

2.1.5. Khái quát về các hoạt động kinh doanh chủ yếu của 

chi nhánh trong 3 năm (2012-2014) 

2.2. CSR TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 

Ngày nay ngành ngân hàng phải đối mặt với các mối đe dọa và 

cơ hội từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các ngân hàng hiện nay là dễ 

bị tổn thương nhiều hơn bởi những phản ứng tiêu cực từ các bên liên 

quan, bởi các vấn đề xã hội và môi trường, bởi những rủi ro của danh 

tiếng như so sánh với các tổ chức khác... Trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp (TNXHCDN) tại các ngân hàng đã trở thành một nhu cầu trên 

toàn thế giới. Nếu một ngân hàng quan tâm đến trách nhiệm xã hội, 

nó có thể có được lợi nhuận cao hơn thông qua quản lý rủi ro tốt hơn, 

nhân viên trung thành và danh tiếng cao hơn nhờ đó giữ chân khách 

hàng cũ và thu hút những cái mới, góp phần nâng cao hiệu quả tài 

chính, phát triển bền vững. Đây là lý do tại sao các ngân hàng có xu 

hướng để có một thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng chỉ số 

TNXHCDN đầu tư quốc tế. 

2.3.  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Do hạn chế về khả năng và khó khăn trong việc thu thập dữ liệu 

đề tài chỉ đi sâu vào nghiên cứu việc hiện trách nhiệm xã hội của 

ngân hàng SHB với sự giới hạn các bên liên quan chính được định 



 

hướng trong việc thực hành CSR bao gồm: trách nhiệm với nhân 

viên, trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với khách hàng, trách 

nhiệm với cộng đồng.  

2.4. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: 

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng theo quy trình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

Hình 2.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu 

 

 

- Loại biến  có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 

- Kiểm tra hệ số Alpha 

 

Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu sơ bộ (định tính): 

- Phỏng vấn trực tiếp 

- Điều tra thử 

 

Điều chỉnh 

Cronbach’s Alpha 

Phân tích nhân tố (EFA- 

Exploratory Factor 

Analysis) 

Phân tích kết quả 

và kiến nghị 

Thang đo 

chính thức 

Thang đo 

nháp 

Nghiên cứu chính thức  

(định lượng) 

Thống kê mô tả 

- Loại các biến có trọng số EFA nhỏ 

- Kiểm tra các yếu tố trích được 

- Kiểm tra phương sai trích 



 

2.5. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Đây là giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, mục tiêu của giai đoạn này là 

nhằm hiệu chỉnh các thang đo nước ngoài và bổ sung các biến quan sát, 

xây dựng bảng câu hỏi phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Từ mục tiêu 

ban đầu, quy trình nghiên cứu tác giả tiến hành tham khảo và lấy ý kiến 

của một nhóm 05 người gồm quản lý và nhân viên ngân hàng SHB 

thông qua phỏng vấn trực tiếp kết hợp điều tra thử (phụ lục).  

Dựa trên kết quả phỏng vấn trực tiếp và điều tra thử, tác giả tổng 

hợp các ý kiến, câu trả lời lại và quyết định nghiên cứu việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội của ngân hàng SHB theo định hướng các bên liên 

quan gồm nhân viên ngân hàng, khách hàng, môi trường và cộng 

đồng. Đồng thời, kết quả nghiên cứu sẽ bổ sung một số chỉ báo (được 

đánh dấu (*) ở phần xây dựng thang đo chính thức)  

Bảng 2.2: Tổng hợp các chỉ báo bổ sung của nghiên cứu 

Thành phần Chỉ báo bổ sung 

Trách nhiệm với 

người lao động 

1. Môi trường làm việc thân thiện 

2. Gặp gỡ định kỳ với công đoàn, nhân viên 

để nghe các đề xuất và yêu cầu từ phía người 

lao động 

3. Luôn chăm lo đời sống tinh thần của người 

lao động (thể thao, văn nghệ, du lịch…) 

4. Trang bị đầy đủ các công cụ làm việc hiện 

đại cho nhân viên để giảm tải công việc, tăng 

năng suất làm việc 

Trách nhiệm với môi 

trường 

Yêu cầu nhân viên sử dụng tiết kiệm điện, 

nước, giấy tại nơi làm việc 

Trách nhiệm với 

cộng đồng 

Luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các cơ 

quan chức năng như cơ quan thuế, bảo hiểm 

 



 

2.6. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

Đây là giai đoạn nghiên cứu chính thức với phương pháp thu 

thập thông tin bằng cách phỏng vấn thông qua bảng câu hỏi khảo sát. 

Dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 18.0, 

excel. 

Sau khi thu thập xong các bảng hỏi, tiến hành hiệu chỉnh, mã 

hóa dữ liệu rồi nhập dữ liệu vào máy và làm sạch dữ liệu. Dữ liệu 

được nhập và chuyển sang các phần mềm tương ứng để xử lý và phân 

tích. Ở đây sử dụng phương pháp thống kê mô tả công cụ phân tích là 

sử dụng phần mềm thống kê SPSS, Excel. Các số liệu sau khi được 

phân tích xong được trình bày dưới dạng bảng số liệu và các đồ thị 

nhằm minh họa rõ ràng hơn cho kết quả nghiên cứu. 

2.7. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI VÀ XÂY DỰNG THANG ĐO 

2.7.1. Thiết kế bảng câu hỏi 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước, kết 

hợp với nghiên cứu định tính, bảng câu hỏi chính thức được sử dụng 

trong nghiên cứu gồm có các phần sau: 

Phần đầu tiên nhằm gợi ra những nhận thức của nhân viên ngân 

hàng về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của ngân hàng liên quan 

đến các khía cạnh trách nhiệm với nhân viên, trách nhiệm với cộng 

đồng, trách nhiệm với khách hàng và trách nhiệm với môi trường. 

Đồng thời tìm kiếm thái độ của các nhân viên đối với việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội của ngân hàng 

Phần thứ hai của bảng câu hỏi ghi nhận các thông tin liên quan 

đến đối tượng nghiên cứu, bao gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học 

vấn, nghề nghiệp, thu nhập. 

 

 



 

2.7.2. Xây dựng thang đo và mã hóa thang đo 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước, kết 

hợp với nghiên cứu định tính, thang đo hoàn chỉnh cho các nhân tố 

trong mô hình nghiên cứu như sau: 

STT Biến Diễn giải nội dung  

 THÀNH PHẦN TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1 NLD1 Môi trường làm việc thân thiện * 

2 NLD2 

Gặp gỡ định kỳ với công đoàn, nhân viên để 

nghe các đề xuất và yêu cầu từ phía người lao 

động 

* 

3 NLD3 

Tạo môi trường làm việc an toàn và chăm sóc 

sức khỏe cho người lao động (ngăn ngừa tai 

nạn lao động, điều kiện vệ sinh sạch sẽ, 

phòng chăm sóc y tế…) 

Adam 

Lindgreen, 

Valérie 

Swaen, 

Wesley 

J.Johnston 

(2007) 

 

4 NLD4 

Chính sách tuyển dụng của ngân hàng là công 

khai, minh bạch đảm bảo sự công bằng cho 

tất cả ứng viên 

5 NLD5 

Ngân hàng cung cấp các khóa đào tạo và cơ 

hội phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên 

như nhau, không có sự phân biệt đối xử, bất 

bình đẳng 

6 NLD6 

Ngân hàng cung cấp cho nhân viên với một 

mức lương đảm bảo sự công bằng và mức 

sống thỏa đáng cho bản thân, gia đình của họ. 

7 NLD7 
Đảm bảo quyền của người lao động theo quy 

định của nhà nước như BHXH, công đoàn, … 

8 NLD8 

Khuyến khích người lao động phát triển kỹ 

năng và nghề nghiệp lâu dài thông qua đánh 

giá, đào tạo, khen thưởng… 

Priscila 

Alfaro-

Barrantes 

(2012) 



 

9 NLD9 

Luôn chăm lo đời sống tinh thần của người 

lao động thông qua hoạt động khám sức 

khỏe, thể thao, văn nghệ, du lịch… 

* 

10 NLD10 
Cấp trên luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của 

nhân viên 

 

11 NLD11 

Trang bị đầy đủ các trang thiết bị làm việc 

hiện đại cho nhân viên để giảm tải công việc, 

tăng năng suất làm việc 

* 

 THÀNH PHẦN TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG 

11 KH1 
Các chính sách dành cho khách hàng là an 

toàn và đáng tin cậy 

 

Adam 

Lindgreen, 

Valérie 

Swaen, 

Wesley 

J.Johnston 

(2007) 

 

12 KH2 

Thiết lập các thủ tục để ghi nhận ý kiến đóng 

góp, phản hồi về chất lượng dịch vụ của khác 

hàng 

13 KH3 

Các loại sản phẩm, dịch vụ dành cho khách 

hàng ngày càng phong phú, đa dạng nhằm 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 

hàng 

14 KH4 
Duy trì các ưu đãi, duy trì mối quan hệ với 

khách hàng truyền thống 

15 KH5 

Đảm bảo sự bảo mật thông tin, chỉ sử dụng 

dữ liệu ghi nhận từ khách hàng với sự cho 

phép trước của họ 

 THÀNH PHẦN TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG 

16 MT1 

Phổ biến các chương trình tái chế rác thải, 

phân loại rác thải, sử dụng các sản phẩm thân 

thiện với môi trường đến nhân viên và khách 

hàng của ngân hàng 

 

Amit 

Kumar 

Srivastava, 



 

17 MT2 

Từ chối cho vay đối với các dự án gây hại 

cho môi trường, không có cam kết bảo vệ 

môi trường 

Gayatri 

Negi, 

Vipul 

Mishra, 

Shraddha 

Pandey 

(2011) 

18 MT3 

Khuyến khích nhân viên tham gia vào các 

chương trình bảo vệ môi trường như giờ trái 

đất, thu gom rác thải vào các ngày cuối 

tuần… 

19 MT4 
Cung cấp các gói vay ưu đãi cho các dự án 

không gây hại cho môi trường 

20 MT5 
Yêu cầu nhân viên sử dụng tiết kiệm điện, 

nước, giấy tại nơi làm việc 

* 

 THÀNH PHẦN TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG 

21 CD1 

Luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện 

xã hội như ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ 

hiếu học, quỹ phòng chống thiên tai…, nhằm 

xây dựng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng 

của cán bộ nhân viên SHB 

Amit 

Kumar 

Srivastava, 

Gayatri 

Negi, 

Vipul 

Mishra, 

Shraddha 

Pandey 

(2011), * 

22 CD2 

Tham gia vào các dự án an sinh xã hội và 

phát triển cộng đồng như hỗ trợ xây dựng nhà 

ở cho gia đình chính sách, người nghèo; tài 

trợ cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi … 

23 CD3 
Luôn đảm bảo sự minh bạch, trung thực trong 

mọi thông tin của ngân hàng 

24 CD4 
Luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các cơ 

quan chức năng như cơ quan thuế, bảo hiểm 

* 

Bảng 2.3 Thang đo lƣờng chính thức cho đề tài nghiên cứu 

Ghi chú: Các chỉ báo có đánh dấu 
(*) 

là chỉ báo bổ sung thông qua 

nghiên cứu định tính. 

 

 



 

CHƢƠNG 3 

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

TẠI SHB ĐÀ NẴNG 

3.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THỰC HIỆN CSR TẠI NGÂN 

HÀNG SHB ĐÀ NẴNG 

 Xét về yếu tố môi trường kinh doanh, việc Việt Nam ngày 

càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi doanh nghiệp Việt 

Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp trong thị trường tài chính  như 

ngân hàng SHB Đà Nẵng phải có chiến lược phát triển phù hợp.  

Ở góc độ nội tại doanh nghiệp, SHB Đà Nẵng nhận thấy chính 

bản thân họ cần CSR (chứ không chỉ là môi trường kinh doanh cần) 

để đạt được hai mục tiêu chính là: thực hiện chiến lược kinh doanh 

lành mạnh, bền vững (1) và tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả kinh 

doanh (2).  

3.2. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƢỜI LAO ĐỘNG 

Ngân hàng SHB Đà Nẵng đã xác định cho mình những nhiệm 

vụ và định hướng trong công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm đảm 

bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, tạo môi trường tốt cho 

người lao động, tạo các cơ hội để người lao động phát huy hết khả 

năng. 

Kết quả thông kê mô tả biểu hiện tham số trung bình về mức độ 

đồng ý của nhân viên đối với các phát biểu liên quan đến trách nhiệm 

của ngân hàng đối với người lao động đều lớn hơn 4.0. Điều này có 

nghĩa là ngân hàng đã thực hiện trách nhiệm của mình đối với người 

lao động là khá tốt, luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của nhân 

viên.  



 

Thực tế thông qua các chính sách hiện tại của ngân hàng đối với 

người lao động cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngân hàng. 

Cụ thể: 

 Chính sách tuyển dụng: 

 Chính sách đào tạo và phát triển nhân viên: 

 Chế độ đãi ngộ: 

 Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, phúc lợi: 

3.3. TRÁCH NHIỆM VỚI KHÁCH HÀNG 

Theo kết quả khảo sát thì hiện tại việc thực hiện trách nhiệm đối 

với khách hàng của ngân hàng chỉ dừng lại ở mức tương đối tốt. 

Dưới áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng với 

nhau thì việc bảo mật thông tin khách hàng là điều vô cùng quan 

trọng. Do đó các vấn đề về “Các chính sách dành cho khách hàng là 

an toàn và đáng tin cậy” và “Đảm bảo sự bảo mật thông tin, chỉ sử 

dụng dữ liệu ghi nhận từ khách hàng với sự cho phép trước của họ” 

mà ngân hàng thực hiện là rất tốt với mức độ đồng ý của các nhân 

viên tham gia khảo sát lần lượt là 4.2766 và 4.383. 

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến việc chăm sóc khách hàng 

chưa thực sự được tốt khi mà điểm trung bình cho sự đồng ý của các 

nhân viên cho các phát biểu “Thiết lập các thủ tục để ghi nhận ý kiến 

đóng góp, phản hồi về chất lượng dịch vụ của khác hàng”, “Duy trì 

các ưu đãi, duy trì mối quan hệ với khách hàng truyền thống” lần lượt 

là 3.2482 và 3.4965. Ngân hàng có thiết lập các thùng tư góp ý dành 

cho khách hàng nhưng do sự rắc rối, không rõ ràng trong các mẫu 

biểu mà khách hàng không thực sự hào hứng với việc trả lời các 

phiếu đánh giá này. Thêm vào đó, các ghi ý kiến đóng góp của khách 

hàng dành cho ngân hàng chỉ được ngân hàng ghi nhận lại mà không 

có sự đánh giá, phân tích những đóng góp đó. Liên quan đến việc duy 



 

trì với khách hàng truyền thống thì ngân hàng cũng chỉ mới tập trung 

vào chăm sóc các khách hàng thực sự lớn, trong khi các khách hàng 

bình thường lại không được chú trọng lắm. 

3.4. TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƢỜNG 

Việc thực hiện trách nhiệm đối với môi trường của ngân hàng là 

không tốt lắm, khi mà mức đồng ý trung bình cho các phát biểu liên 

quan đến vấn đề môi trường chỉ lớn hơn 3.0 một chút. Đặc biệt, việc 

“Phổ biến các chương trình tái chế rác thải, phân loại rác thải, sử dụng 

các sản phẩm thân thiện với môi trường đến nhân viên và khách hàng 

của ngân hàng” dường như không được ngân hàng để ý và phổ biến khi 

mà mức độ đồng ý trung bình chỉ là 2.3156. Điều này cho thấy ngân 

hàng dường như ít chú trọng, quan tâm đến vấn đề môi trường – một vấn 

đề đang ngày càng được xã hội và quốc tế quan tâm. 

3.5. TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG  

Nhìn vào bảng kết quả có thể thấy rằng, SHB đặc biệt tích cực 

tham gia các hoạt động từ thiện xã hội như ủng hộ quỹ vì người 

nghèo, quỹ hiếu học, quỹ phòng chống thiên tai…; tham gia vào các 

dự án an sinh xã hội và phát triển cộng đồng như hỗ trợ xây dựng nhà 

ở cho gia đình chính sách, người nghèo; tài trợ cho học sinh, sinh 

viên nghèo học giỏi … nhằm xây dựng tinh thần trách nhiệm vì cộng 

đồng của cán bộ nhân viên SHB cũng như nâng cao hình ảnh, danh 

tiếng của ngân hàng đối với cộng đồng. Mức độ đồng ý trung bình 

cho các phát biểu này là khá cao với 4.4610 và 4.8936.  

 Tuy nhiên, dường như các thông in của ngân hàng chưa hẳn 

là đã minh bạch, trung thực, đặc biệt là các thông tin liên quan đến 

việc đầu tư và các mảng kinh doanh khác nhau ngoài mảng tài chính 

– ngân hàng; các thông tin trên báo cáo tài chính. 

 



 

CHƢƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 

4.1. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CSR CỦA SHB ĐÀ NẴNG 

Hiện nay trên thế giới, mức độ thành công của doanh nghiệp 

trong việc thực hiện CSR thường được đánh giá qua phương pháp 

đánh giá chỉ số xã hội KLD thông qua việc đánh giá: đạo đức kinh 

doanh của công ty, mức độ hài lòng của nhân viên, sự hài lòng của 

khách hàng, ảnh hưởng tới cộng đồng, tác động tích cực tới môi 

trường. Tuy nhiên trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả đánh giá 

mức độ thành công của SHB đã đạt được cũng như những hạn chế 

mắc phải trong quá trình thực hiện CSR thông qua những kết quả thu 

được từ quá trình khảo sát ý kiến của nhân viên ngân hàng theo cách 

tiếp cận các bên liên quan. 

Nhìn chung, ngân hàng đang thực hiện khá tốt trách nhiệm của 

mình đối với người lao động.  

4.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SHB KHI THỰC HIỆN 

CSR 

Qua phân tích về SHB, tác giả nhận thấy dù có được không ít 

thuận lợi thì doanh nghiệp này cũng gặp phải những khó khăn nhất 

định khi thực hiện CSR.  

Thật vậy, tuy khá phức tạp nhưng có thể chia những khó khăn và 

thuận lợi của SHB khi thực hiện CSR tới từ hai yếu tố cơ bản: yếu tố 

bên ngoài (1) và yếu tố bên trong doanh nghiệp (2), điều này 

tương tự như phân tích về nguồn lực của doanh nghiệp Việt Nam. 

Yếu tố bên ngoài tới từ phía nhà nước, xã hội, doanh nghiệp nước 

ngoài… còn yếu tố bên trong doanh nghiệp tới từ cơ sở vật chất, tài 

chính, nguồn nhân lực, lãnh đạo doanh nghiệp. 



 

 Thuận lợi: 

-  Chủ trương, chính sách của nhà nước: 

- Sự quan tâm và đòi hỏi của xã hội: 

- SHB là một ngân hàng có quy mô lớn với tốc độ tăng trưởng 

tốt. 

 Khó khăn:  

- Nhận thức của xã hội về CSR còn thấp 

-  Khó khăn trong bản thân doanh nghiệp 

4.3. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN CSR 

4.3.1. Nhóm giải pháp về các văn bản, chính sách 

Về cơ bản nhóm giải pháp này 3 giải pháp chính 

  Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn thực 

hiện CSR 

 Tăng cường phổ biến, áp dụng các chuẩn mực liên quan tới 

CSR. 

 Áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ cho 

việc thực hiện CSR 

4.3.2. Nhóm giải pháp về về trách nhiệm với ngƣời lao động 

 Thành lập, tổ chức cơ quan chuyên trách CSR trong doanh 

nghiệp 

 Phát huy vai trò của Công đoàn  

 Đào tạo, nâng cao nhận thức và khả năng của người lao 

động về CSR và CSR trong chính bản thân doanh nghiệp. 

4.3.3. Nhóm giải pháp về về trách nhiệm với khách hàng 

 Nhóm giải pháp về chế độ đãi ngộ cho khách hàng 

 Nhóm giải pháp về các sản phẩm dành cho khách hàng 

 Nhóm giải pháp về mạng lưới và kênh phân phối 

 



 

4.3.4. Nhóm giải pháp về về trách nhiệm với cộng đồng 

 Thành lập quỹ phục vụ cho các chương trình CSR: 

 Có hình thức phù hợp trong việc huy động nguồn ngân sách: 

 Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách dành cho các hoạt 

động CSR của SHB 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã làm rõ được cơ sở lý luận về CSR bao gồm một 

số phạm trù, khái niệm, cách tiếp cận CSR, những lợi ích mà doanh 

nghiệp có được khi thực hiện CSR và sự cần thiết để các doanh 

nghiệp áp dụng rộng rãi CSR trong hoạt động kinh doanh của mình. 

Đồng thời, nghiên cứu cũng đề cập đến những khó khăn, tồn tại khi 

thực hiện CSR tại Việt Nam và sự nhận thức chưa rõ ràng của doanh 

nghiệp, các bên liên quan về CSR. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài 

chính – ngành ngân hàng – một lĩnh vực đóng một vai trò rất quan 

trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế của các quốc gia phát triển thuận 

lợi và bền vững.  

Thông qua nghiên cứu thực trạng về việc thực hiện CSR tại SHB 

Đà Nẵng đã chỉ ra kết quả khả quan về tình hình thực hiện CSR ở 

ngân hàng này. Tuy nhiên, đội ngũ quản lý, nhân viên của ngân hàng 

vẫn chưa có một cái nhìn rõ ràng, nhận thức cụ thể về các vấn đề của 

CSR. Qua những phân tích sâu hơn, nghiên cứu đã đưa ra được gói 

giải pháp cho SHB nhằm nâng cao hoạt động CSR của mình gồm 4 

nhóm: nhóm giải pháp về các văn bản chính sách (1), Nhóm giải 

pháp về trách nhiệm với người lao động (2), Nhóm giải pháp về 

trách nhiệm với khách hàng (3), Nhóm giải pháp về trách nhiệm 

với cộng đồng (4). 


