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THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH 
 

Như chúng ta đều thấy, kinh tế Việt Nam có tốc độ phát triển 

khá mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Với lợi thế về vị trí địa 

lý và nguồn lực xã hội chiếm ưu thế nhất trong tất cả quốc 

gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Việt Nam không chỉ hứa 

hẹn trở thành trung tâm sản xuất tiềm năng mà còn là cửa 

ngõ giao thương của khu vự này. Rõ ràng, những điều kiện 

thuận lợi trên sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành đầu tàu 

cho sự phát triển tiếp theo của nền kinh tế trên thế giới. 

Với phương châm “CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI, 

CUỘC SỐNG TỐT HƠN CỦA BẠN”, sự hài lòng của 

khách hành chính là mục tiêu quan tâm hàng đầu của CSVC. 

Chúng tôi tin với những sản phẩm chất lượng vượt trội và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận 

tình, chu đáo không những giúp Công ty đồng hành phát triển cùng các đối tác, khách hàng mà 

còn thúc đẩy chúng tôi cố gắng hết sức để tạo ra cuộc sống và môi trường tốt đẹp hơn cho đất 

nước.  

Ngoài ra, nhận thức rõ tầm quan trọng và xem Chính sách Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp 

như lời tuyên bố cho quan điểm kinh doanh và các cam kết trách nhiệm của Công ty đối với 

cộng động và xã hội, CSVC không ngừng nỗ lực thực hiện nghĩa vụ công dân bằng việc tăng 

cường giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm môi trường cũng như tích cực đóng góp cải thiện môi 

trường sống của cộng đồng  và môi trường làm việc của người lao động.  

Báo cáo kết quả thực hiện Chính sách Trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2015 là điểm lại 

những nỗ lực và các hoạt động mà CSVC đã thực hiện trong năm 2015 với mục tiêu tạo thêm 

động lực hoàn thành tốt nhất các cam kết đưa ra vì một cuộc sống bền vững hơn.  

Xin chân thành cám ơn. 

 

 

 

CHEN, MIN-HUN 

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
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1. GIỚI THIỆU 

1.1 Toàn cảnh  về CSVC 

 
Tòa nhà hành chính (ADM) 

 

Nhằm nắm bắt kịp thời trước sự phát triển nhanh chóng của thị trường thép Đông Á, 

ngày 12/05/2009, Tập đoàn China Steel Corporation (CSC), Tập đoàn Nippon Steel & 

Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) và các công ty con đã cùng nhau liên doanh 

xây dựng Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam (CSVC) tại tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, Việt Nam với mục tiêu trở thành một trong những nhà máy sản xuất thép 

tấm hàng đầu thế giới. 

Chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2013, CSVC hiện đang tích cực phát triển 

các sản phẩm thép chủ lực: thép phủ dầu (PO), thép cuộn cán nguội (CR), thép cuộn mạ 

(CG) và thép cuộn điện từ (ES). Các sản phẩm của CSVC được ứng dụng rộng rãi trong 

nhiều lĩnh vực, giúp các khách hàng làm nên những thành phẩm chất lượng cao. 

 

  

  
Bên cạnh đó, CSVC cam kết tạo thêm giá trị thặng dư trong mọi lĩnh vực hoạt động của 

công ty nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng 

PO CR 

CG ES 
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đồng, đồng thời giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường, đảm bảo mục tiêu phát 

triển bền vững. 

 
CSVC đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Hệ thống Quản lý chất 

lượng vượt trội và chứng chỉ ISO 14001:2015 cho việc thực hiện Hệ thống Quản lý môi 

trường xuất sắc. Kết quả này đã phần nào đánh giá được những đóng góp của CSVC 

trong công tác cải tiến hiệu quả hoạt động, không ngừng đáp ứng nhu cầu khách hàng 

cũng như có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường xanh. Ngày 25/11/2015, 

CSVC vinh dự được Bộ Công thương trao tặng giải thưởng “Thương hiệu vàng 2015”, 

đưa Công ty tới gần hơn mục tiêu trở thành doanh nghiệp thép được  tin cậy trong nước 

và trên toàn thế giới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Location of CSVC Mill 
(Formosa Industrial Zone) 

China 

Vietnam 

Vietnam 



 

3 

Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam 

 

Our Quality, Your Better Life 
 

CSVCCSVC

1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh 

Tầm nhìn: 

 Với phương châm “CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC SỐNG TỐT 

HƠN CỦA BẠN”, sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu quan tâm hàng 

đầu của CSVC. Chúng tôi tin với các sản phẩm chất lượng vượt trội, giá cả cạnh 

tranh và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo không những giúp Công 

ty đồng hành phát triển cùng các đối tác, khách hàng, trở thành một doanh 

nghiệp sản xuất thép uy tín trong và ngoài nước mà còn thúc đẩy chúng tôi cố 

gắng hết sức để tạo ra cuộc sống và môi trường tốt đẹp hơn.  

 Mục tiêu mà CSVC hướng đến là trở thành nhà sản xuất Thép chất lượng cao 

với giá cả cạnh tranh trên thị trường Thép toàn cầu.  

Sứ mệnh: 

 Nhận thức được “Lòng tin của khách hàng làm nên sức mạnh thương hiệu”, 

CSVC không ngừng nỗ lực để biến công nghệ và tri thức thành giá trị phục vụ 

lợi ích khách hàng.  

 Với đội ngũ hơn 800 lao động chuyên nghiệp, CSVC cam kết sẽ luôn làm hài 

lòng khách hàng bằng thương hiệu và sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với 

môi trường. 

 CSVC đồng thời phát triển qui trình chuyên biệt đáp ứng nhu cầu và mong đợi 

của từng đối tượng khách hàng. 
 

1.3 Sơ đồ tổ chức 
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1.4 Lĩnh vực hoạt động 

Các sản phẩm thép của CSVC được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, là 

nguyên liệu đầu vào phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, thiết bị điện từ, 

phụ tùng cơ khí, máy móc thiết bị, đồ gia dụng, xây dựng…và nhiều ngành công 

nghiệp khác. Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của các bạn, chúng tôi sẽ mang tới 

cho bạn những sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. 

Trong khoảng thời gian từ 2014 tới 2015, một lượng lớn thép xuất khẩu ồ ạt từ 

thị trường Trung Quốc đã ảnh hướng rất lớn tới thị trường thép thế giới, giá thép 

giảm mạnh, gây hiện tượng mất cân bằng giữa cung-cầu thép, đồng thời làm suy 

yếu đồng tiền của các nền kinh tế lớn ở khu vực Đông Nam Á, nơi phụ thuộc rất 

nhiều vào thép nhập khẩu. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường không ổn định, cộng 

thêm lượng thép nhập khẩu giá rẻ ồ ạt đổ vào Việt Nam đã gây tác động tiêu cực 

tới hoạt động của các nhà sản xuất thép trong nước. Đây là nguyên nhân chính 

dẫn tới lỗ sau thuế của CSVC trong 2 năm lên tới 142 triệu USD. 

 

  Đơn vị: USD 

Năm 2014 2015 

Doanh thu 356,943,760 287,861,439 

Lỗ/ Lợi nhuận sau thuế (58,307,683) (83,853,053) 

Lỗ/Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (0.06) (0.09) 

Cổ tức                       -                          -    

 

 

2. CAM KẾT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

2.1 Khái quát chung 

Là một công ty đa quốc gia với hơn 800 bao gồm lao động người Việt và chuyên 

gia nước ngoài. CSVC đã tạo nên cho mình một nét văn hóa riêng biệt, với một 

môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, năng động và bình đẳng. Mọi cá 

nhân đều được tạo điều kiện phát huy tối đa sức sáng tạo, năng lực tư duy tự chủ 

và cải tiến không ngừng nhằm theo đuổi mục tiêu phát triển bản thân cũng như 

phục vụ cho mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. 

Bằng sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn 

thành những mục tiêu sản xuất và kinh doanh đã đề ra của lao động toàn công ty. 

Cho đến nay, CSVC đã đạt được nhưng thành tích đáng kể như: đảm bảo thời 

gian giao hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng; đổi 

mới và sáng tạo trong phương pháp làm việc; hoàn thiện phương pháp đánh giá 

chất lượng ISO đồng thời không ngừng khám phá, học hỏi nhằm nâng cao hiệu 

suất, chất lượng và các chỉ số tiêu dùng của sản phẩm. 
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2.2 Chế độ đãi ngộ và phúc lợi 

Ý thức rằng nhân lực là một nguồn tài sản lớn của doanh nghiệp, chính vì thế 

CSVC luôn hướng đến một chính sách đãi ngộ cạnh tranh để đảm bảo người lao 

động có thể an tâm tập chung phát triển sự nghiệp tại CSVC. Nhân viên chính 

thức tại CSVC có thể được hưởng những chế độ đãi ngộ & phúc lợi như sau: Bảo 

hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước; Bảo hiểm tai nạn 

24/24; Bảo hộ lao động; Trợ cấp ăn trưa; Đào tạo. Đồng thời để đảm bảo quyền 

và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn CSVC chính thức được 

thành lập vào ngày 01/11/2014. 

Bên cạnh đó, CSVC cũng luôn chăm lo và quan tâm tới đời sống của người lao 

động bằng chế độ & phúc lợi thiết thực như: thưởng các ngày lễ, Tết, miễn phí 

suất ăn ca, phụ cấp công tác phí, phụ cấp nhà ở & đi lại, phụ cấp ngôn ngữ, phụ 

cấp hôn nhân, sinh đẻ, sinh nhật, đau bệnh, phụ cấp khi gia đình có tang…và còn 

có các chế độ khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc.  
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2.2.1 Chế độ Khám sức khỏe định kỳ 

Đối với một doanh nghiệp, con người luôn 

được xem là nguồn tài sản vô cùng quý giá và 

một trong những nhân tố giúp duy trì năng 

suất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

chính là bảo đảm sức khỏe của người lao 

động. 

Chính vì thế, hàng năm Công ty chúng tôi 

đều tổ chức các buổi khám sức khỏe định kỳ 

và thông báo tới người lao động tình trạng 

sức khỏe của họ nhằm phát hiện sớm nhất 

những nguy cơ bệnh tật, đưa ra giải pháp kịp 

thời nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên CSVC đang được khám và kiểm tra tình 

trạng sức khỏe 
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2.2.2 Trợ cấp ăn ca 

Ngoài chế độ khám sức khỏe định kỳ, CSVC còn cung cấp các suất ăn miễn phí 

cho toàn bộ nhân viên. Đối với những nhân viên không thể rời nơi làm việc do 

tính chất công việc, các suất ăn sẽ được giao tận nơi. Chính sách này giúp giảm chi 

phí và tiết kiệm thời gian cho người lao động. 

Việc mang tới những suất ăn an toàn, hợp vệ sinh luôn là mối quam tâm đặc biệt 

của lãnh đạo CSVC. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những 

nhân viên làm việc trong nhà ăn bắt buộc phải đeo bao tay, đồng thời hộp đựng 

thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ vệ sinh. 
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2.2.3 Ký túc xá dành cho nhân viên 

CSVC hoàn thành công tác xây dựng Ký túc xá vào ngày 07/05/2014, cung cấp 

chỗ ở cho khoảng 400 nhân viên và chuyên gia nước ngoài. Ký túc xá CSVC nằm 

trên khu đất cạnh Công ty thuộc Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, gần Quốc lộ 51 

và các cửa hàng tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sống và làm 

việc. 

Trước khi xây dựng Ký túc xá, đội ngũ chuyên gia của CSVC đã tiến hành khảo 

sát một số Ký túc xá trong địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Dựa trên kết quả khảo 

sát và nhu cầu thực tế, Ký túc xá CSVC đã được xây dựng và lắp đặt đầy đủ tiện 

ích, mang đến cho người lao động không gian khang trang, sạch sẽ, tiện nghi và 

thoải mái như đang ở chính ngôi nhà của mình. Cụ thể như sau: 
 

 

Tiện ích căn bản cho mỗi gian phòng Các tiện ích khác 

 Giường (bao gồm chăn, drap, gối, nệm) 

 Bàn làm việc 

 Ghế làm việc 

 Tủ quần áo 

 Đèn  

 Máy điều hòa nhiệt độ 

 Phòng tắm công cộng được trang bị bình 

nóng lạnh và máy giặt quần áo 

 Cây nóng lạnh Lavie tại khu vực công 

cộng 

 Cửa hàng tiện lợi bán thức ăn nhẹ 

 Phòng tivi công cộng và internet công 

cộng cho mỗi tòa nhà. 

 Hệ thống camera quan sát đảm bảo an 

ninh, an toàn cho người và tài sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam 

 

Our Quality, Your Better Life 
 

CSVCCSVC

 
2.3 Cơ hội đào tạo và phát triển 

Bên cạnh các khóa đào tạo tại chỗ được thực hiện bởi các nhân viên giữ vị trí cấp cao 

trong Công ty, người lao động CSVC còn có cơ hội cải thiện năng lực hoạt động, nâng 

cao trình độ và kỹ năng chuyên môn qua các bài giảng chuyên sâu từ các giáo viên, 

chuyên gia bên ngoài. CSVC tin rằng chính sách này không những giúp người lao động 

thỏa mãn hơn với công việc hiện tại, nâng cao tinh thần trách nhiệm làm việc mà còn 

góp phần gia tăng hiệu quả sản xuất, mang lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp và 

giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc. 

Biểu đồ bên dưới cho thấy bên cạnh việc tổ chức các khóa đạo tạo chuyên môn khác, 

CSVC rất chú trọng tới vấn đề đào tạo về Môi trường, An toàn & Sức khỏe cho người 

lao động.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48% 

19% 

22% 

1% 

7% 

1% 2% 

Biểu đồ so sánh thời gian cho các nội 

dung đào tạo 

Môi trường, An toàn & Sức khỏe 

Chất lượng & Đảm bảo chất lượng 

Sản xuất 

Nâng cao hiệu suất hoạt động 

Quản lý 

Tài chính/ Kế toán 

Nhân sự 

Các lớp đào tạo, tuấn huấn  

An toàn & PCCC 
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2.4 Các hoạt động dành cho nhân viên 

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và khuyến 

khích toàn thể nhân viên thi đua lao động sản xuất, nỗ lực hoàn thành các mục 

tiêu sản xuất – kinh doanh, CSVC thường xuyên phối hợp với Công đoàn công ty 

tổ chức nhiều hoạt động vô cùng hấp hẫn và ý nghĩa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải bóng đá CSVC 
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3. KAM KẾT CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG, AN 

TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG. 

3.1 Khái quát chung 

Với mục tiêu phát triển bền vững, CSVC luôn nỗ lực xây dựng và duy trì môi 

trường làm việc an toàn và vệ sinh nhằm tạo động lực cho người lao động. 

 
3.2 Phát triển môi trường bền vững 

Việc phát triển môi trường bền vững luôn được xem là ưu tiên hàng đầu của 

CSVC giúp tạo lập một cuộc sống tốt đẹp cho con người và các loài động thực 

vật. Do đó, công tác giám sát, quan trắc môi trường đã được triển khai nhằm kiểm 

tra và theo dõi chất lượng nước, xử lý nước thải, khí thải từ ống khói nhà máy và 

chất lượng không khí xung quanh để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Việc xử lý chất thải áp dụng công nghệ thân thiện môi trường đóng vai trò quan 

trọng trong việc duy trì môi trường bền vững. 

3.2.1 Chương trình giám sát môi trường 

Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, chương trình giám sát môi trường 

được thực hiện hàng Quý (theo bảng dưới) bởi một bên thứ 3 đã đạt chứng 

nhận đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ giám sát môi trường. 

Các báo cáo giám sát môi trường được gửi về Sở Tài nguyên & Môi trường 

để xem xét và đánh giá. 

 

 

 

Các vấn đề 
được ưu tiên 

hàng đầu 

 Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định Pháp luật 

   Quản lý rủi ro 

  Tổ chức tập huấn và tuyên truyền 

     Không ngừng cải tiến phương thức bảo vệ môi trường 
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STT. Hạng mục Số lần thực hiện 

1 Khí thải 4 lần/ năm 

2 Không khí xung quanh 4 lần/ năm 

3 Tiếng ồn 4 lần/ năm 

4 Nước thải 4 lần/ năm 

5 Nước mặt 4 lần/ năm 

6 Đất 2 lần/ năm 

       Các hạng mục giám sát và tần suất thực hiện hàng năm                

 

3.2.2 Các chỉ tiêu quản lý môi trường 

Nước máy 

Nhìn vào số liệu thể hiện mức tiêu thụ nước của CSVC trong hai năm 2014 và 

2015, có thể thấy mức tiêu thụ năm 2015 thấp hơn 2014. Kết quả này chứng 

tỏ khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải và những cải 

tiến trong quy trình sản xuất cho phép tái sử dụng nguồn nước thải và làm 

giảm lưu lượng nước tiêu thụ đầu vào. 

 

                                           Năm 

Tỷ lệ tiêu thụ 

2014 2015 

m
3
 mỗi tấn sản phẩm 1.62 1.59 

 

Hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy bao gồm: nước 

làm mát; nước thải công nghiệp (phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy); 

nước thải sinh hoạt và nước mưa. 

Ngoại trừ nước mưa, các loại nước thải khác phát sinh trong quá trình hoạt 

động của CSVC được chuyển tới hệ thống xử lý nước thải của Công ty để xử 

lý theo tiêu chuẩn quy định trước khi được đưa vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của cụm Khu Công nghiệp Mỹ Xuân. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Tổng quan hệ thống xử lý nước thải công suất 290m3/giờ của nhà máy 
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Tổng quan hệ thống làm mát 

Source: CEEM 

STT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột B (Kq=1,1; Kf=1,0) 

01 Nhiệt độ (‘) 
0
C 30,6 40 

02 Độ đục NTU 6 - 

03 TSS mg/L 3 110 

04 pH -- 7,11 5.5-9 

05 NH
4+

 mg/L 10,8 11,0 

06 NO
3-

 mg/L 0,40 - 

07 Tổng Nitơ mg/L 14,0 44,0 

08 Tổng Phốt pho mg/L 0,014 6,60 

09 BOD5 mg/L 11 55 

10 COD mg/L 47 165 

11 E. coli/100ml MPN < 2 - 

12 Dầu mỡ mg/l < 0,050 - 

13 Cd mg/l < 0,00050 0,11 

14 Cr
6+

 mg/l < 0,010 0,11 

15 Zn mg/l 0,070 3,30 

16 Tổng Coliform/100ml MPN < 2 5000 

Kết quả xét nghiệm nước thải sau xử lý của Quý 4, 2015 

 
  



 

14 

Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam 

 

Our Quality, Your Better Life 
 

CSVCCSVC

Quan trắc khí thải 

Hàng quý, công tác giám sát khí thải được thực hiện bởi bên thứ 3 đã được 

cấp chứng nhận nhằm đảm bảo kiểm soát chỉ số khí thải từ ống khói nhà máy 

trong phạm vi cho phép. 
      Nguồn: CEEM 

STT Hạng mục Lưu lượng 

(m3/h) 

NOx 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

TSP 

(mg/Nm3) 

HCl 

(mg/Nm3) 

Cl2 

(mg/Nm3) 

1 CGL-02 9333 1 < 1 12 < 3,00 - - 

2 CGL-03 15771 < 1 < 1 < 1 < 3,00 - - 

3 QA-01 8704 1 < 1 9 < 3,00 - - 

4 ACL-01 10446 1 < 1 35 < 3,00 - - 

5 CAL-01 19300 68 < 1 965 < 3,00 - - 

6 CAL-02 14964 1 < 1 2 < 3,00 - - 

7 ARP-01 15934 69 < 1 61 5,20 < 1,00 0,04 

8 ARP-02 18887 < 1 < 1 209 15,2 < 1,00 0,03 

QCVN51:2013/BTNM

T Column B1 (Kp=1,0; 

Kv=1,0) 

≤ 20.000 850 500 1000 200 - - 

9 CGL-01 71103 45 < 1 476 4,57 - - 

10 PL-01 56753 2 < 1 461 < 3,00 - - 

11 PL-02 61317 < 1 < 1 < 1 < 3,00 - - 

12 ACL-02 59642 128 < 1 36 3,01 - - 

13 ACL-03 33393 20 < 1 38 < 3,00 - - 

14 BOI-01 46227 64 < 1 24 3,50 - - 

QCVN51:2013/BTNM

T Column B1 (Kp=0,9; 

Kv=1,0) 

≤ 100.000 765 450 900 180 - - 

15 PL-03 292806 1 < 1 < 1 < 3,00 - - 

QCVN51:2013/BTNM

T Column B1 (Kp=0,8; 

Kv=1,0) 

> 100.000 800 1200 800 320 - - 

              Kết quả xét nghiệm nước thải sau xử lý của Quý 4, 2015 

 
3.3 Kế hoạch quản lý chất thải  

CSVC đảm bảo tuân thủ các quy định nhà nước về phân loại chất thải. Các chất 

thải được chia làm 02 loại: chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt. Chất thải 

công nghiệp được chia nhỏ thành chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại; 

chất thải sinh hoạt được chia nhỏ thành chất thải có thể tái chế và chất thải không 

tái chế. Các chất thải được liệt kê vào danh mục chứa yếu tố độc hại có thể gây 

thương tích, gây độc và ô nhiễm cho toàn bộ hệ sinh thái. Để đảm bảo sức khỏe 
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người lao động và bảo vệ môi trường, các chất thải của CSVC được phân loại và 

lưu trữ hợp lý. Chúng tôi vận chuyển chất thải tới các nhà máy xử lý chất thải 

chuyên nghiệp đồng thời làm báo cáo gửi DONRE và BIZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Đa dạng sinh học 

Lượng khí thải CO2 khổng lồ từ các hoạt động của con người đang phá hủy bầu 

khí quyển trái đất từng ngày, làm biến đổi khí hậu và gây ra hiện tượng nóng lên 

toàn cầu. Là một phần của xã hội, chúng tôi luôn nỗ lực tìm ra những giải pháp 

tốt nhất nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tới hệ sinh thái và một trong số 

đó là trồng thật nhiều cây xanh bao quanh nhà máy. Lợi ích lớn nhất mà cây xanh 

mang lại chính là khả năng chuyển đổi khí CO2 thành O2 làm thanh lọc không 

khí và gia tăng đáng kể hiệu quả hạ nhiệt. 

Chất thải công nghiệp  Chất thải sinh hoạt 

Chất thải nguy hại 
Chất thải không nguy 

hại 
Chất thải có thể tái 

chế 

Chất thải không thể 
tái chế 

Khu lưu trữ đặc biệt 
Thùng rác 

Khu lưu trữ chất thải 
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Trồng cây xanh không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn làm đẹp thêm 

cảnh quan của nhà máy CSVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Quản lý năng lượng 

Phương pháp quản lý năng lượng đúng đắn sẽ mang lại hiệu quả khi sử dụng 

năng lượng, góp phần chuyển đổi năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính và tạo ra 

những lợi ích tiềm ẩn. Sử dụng năng lượng hiệu quả không chỉ giúp bảo vệ môi 

trường mà còn làm giảm chi phí sản xuất. Ở mục này, CSVC sẽ chỉ cho các bạn 

thấy kết quả quản lý năng lượng trong Công ty chúng tôi. 

3.5.1 Các hoạt động tiết kiệm năng lượng 

CSVC tập trung cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng bằng các giải pháp sau: 

 Cải thiện năng suất sản xuất 

 Thu hồi nhiệt thải 

 Tối ưu hóa hoạt động của các mô tơ, dây đai và bộ truyền động 

 Tối ưu hóa hoạt động cuả các cánh quạt và máy bơm 

 Tối ưu hóa hoạt động của máy nén 

 Kiểm soát hệ thống chiếu sáng 

 Kiểm soát hệ thống điều hòa nhiệt độ 

3.5.2 Tiêu thụ điện năng 

Điện là nguồn năng lượng chính cho các hoạt động công nghiệp. Chính vì thế, 

CSVC đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Do lượng đơn đặt 

hàng trong năm 2015 thấp, lượng điện tiêu thụ trên mỗi tấn sản phẩm của 

năm 2015 cao hơn so với 2014. 
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Năm Sản lượng (tấn) Lượng điện tiêu 

thụ (kWh) 

Lượng điện tiêu 

thụ/tấn 

2014 594,477 112,439,533 189.1 

2015 531,642 109,360,666 205.7 

3.5.3 Tình hình sử dụng năng lượng 

Ngoài điện, khí thiên nhiên cũng là một trong những nguồn năng lượng phục vụ 

quá trình sản xuất của công ty. Tương tự như trên, lượng đơn đặt hàng thấp trong 

năm 2015 đã dẫn đến lượng khí thiên nhiên tiêu thụ năm 2015 cao hơn so với 

năm 2014. 

Năm Sản lượng (tấn) 
Lượng khí NG 

tiêu thụ (kWh) 

Lượng khí NG 

tiêu thụ/ tấn 

2014 594,477 14,415,478 24.2 

2015 531,642 15,251,080 28.6 

3.6 Quản lý an toàn và sức khỏe 

Chính sách quản lý an toàn và sức khỏe 

CSVC công bố rộng rãi trong toàn thể nhân viên Chính sách Quản lý an toàn Vệ 

sinh lao động cũng như mục tiêu quản lý an toàn thông qua các áp phích để nâng 

cao nhận thức và quyết tâm của từng bộ phận trong vấn đề quản lý an toàn Vệ 

sinh lao động.  
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Các hoạt động đảm bảo an toàn và sức khỏe 

Hàng tháng, CSVC đều tổ chức họp Hội đồng ATVSLĐ (OSH), cùng với cuộc 

họp OSH của từng bộ phận và phòng ban, thực hiện tuần tra an toàn mỗi tuần 

một lần. Qua đó, công tác quản lý an toàn được đảm bảo và các điểm chưa an 

toàn cũng được cải thiện. 

 

 
 

Câu chào chung 

Một trong những điểm nhấn đặc trưng và riêng biệt trong văn hóa CSVC chính là 

câu chào chung “LUÔN AN TOÀN”. Câu chào “LUÔN AN TOÀN” được chọn 

và bắt đầu sử dụng từ ngày 18/11/2014. Việc thực hiện câu chào với giọng to 

khỏe mọi lúc, mọi nơi khi gặp gỡ mọi người như lời hứa và nhắn nhủ lẫn nhau 

luôn giữ an toàn nơi làm việc, đồng thời qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết của 

tập thể CSVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3W 

 

Mọi lúc 

Mọi nơi 

Với mọi người 
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Mô hình phòng làm việc kiểu mẫu 

Dựa trên Nguyên tắc quản lý 5S, CSVC thiết lập Hệ thống chứng nhận mô 

hình Phòng làm việc kiểu mẫu nhằm xây dựng tính kỷ luật tại nơi làm việc. 

Hệ thống này đánh giá tình trạng sàng lọc và sắp xếp trật tự ở mỗi phòng 

làm việc của nhà máy và chứng nhận những phòng đạt được các điều kiện 

nhất định của một Phòng làm việc kiểu mẫu. 

 

 

          Sẵn sàng Săn sóc 

5S 

Sàng lọc 

Săp xếp 

Sạch sẽ 
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Hiệu suất an toàn 

“Luôn An Toàn” là niềm tin màCSVC hướng tới. Chúng tôi rất chú trọng 

đến vấn đề an toàn của toàn thể nhân viên và luôn nỗ lực giảm thiểu các rủi 

ro có thể dẫn đến tai nạn tại nơi làm việc. Trong năm 2015 có 9 tai nạn xảy 

ra. Các loại tai nạn, mức độ và người bị nạn được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

4.1 Khái quát chung 

Cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được thành lập. 

Là một thành viên của Cộng đồng, Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự 

do với nhiều nước trong khối ASEAN. Nhờ được hưởng các ưu đãi thuế quan từ 

Hiệp định này, các sản phẩm của CSVC đã có cơ hội xuất khẩu sang Ấn Độ và 

các nước khu vực Đông Nam Á. 

Bên cạnh đó, CSVC cũng đã đưa các mặt hàng của mình vươn xa sang thị trường 

Mỹ và Châu Âu khi Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp định đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP). 

Đối với thị trường nội địa, mặc dù hiện tại mức tiêu thụ thép bình quân đầu người 

còn khá thấp, thị trường thép Việt vẫn còn nhiều tiềm năng để đầu tư và phát 

triển do nhu cầu thiết lập các dây chuyền cung cấp thép cũng như các cụm công 

nghiệp trong tương lai khá cao. 

 

4.2 Phát triển sản phẩm mới & xúc tiến thương mại 

Để đáp ứng đa dạng nhu cầu của các khách hàng hiện tại và thu hút ngày càng 

nhiều khách hàng tiềm năm đến với Công ty, trong năm 2015, CSVC đã phát 

triển thêm một số sản phẩm mới. Cụ thể như sau: 
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PHÂN LOẠI 
ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ & CHẤP 

NHẬN SP 

Phụ tùng ô tô 
Honda motorcycle, Yamaha motorcycle, Toyota, Mitsubishi, 

Dwijaya và THACO 

Đồ gia dụng 
Panasonic, Daikin, Fujitsu, Samsung, LG, Midea và Haier. 

Lõi động cơ 
Kuang Tai, Sweco, Chosun Vina và Hyundai welding. 

Trục máy 

Greif Singapore, Greif Houston, khu vực Trung Đông và một 

số khách hàng trong nước 

Phụ tùng mô tô 
Samsung Vietnam, Kulthorn Thailand, BPS, LG, và ODC 

Turkey 

Vật liệu xây 

dựng 

Ngoài việc phát triển các nguồn nguyên vật liệu xây dựng chịu 

tải trọng cao, CSVC cũng cho ra đời các sản phẩm thép ASCR 

được sản xuất theo quy trình đặc biệt cung cấp cho thị trường 

Mỹ 

 

4.3 Quảng bá sản phẩm 

Năm 2015, CSVC cung cấp cho thị trường 573.2K (MT) tấn thép, trong đó tổng 

lượng thép cung cấp cho thị trường nội địa chiếm 71% và xuất khẩu chiếm 29%. 

Tính riêng thị trường xuất khẩu, Đông Nam Á là khu vực có tỷ lệ nhập khẩu thép 

CSVC cao nhất, 79%.  

Ngoài ra, tỷ lệ các loại sản phẩm cho ra lò từ các dây chuyền của CSVC trong 

năm 2015 lần lượt là: Thép cuộn phủ dầu (PO): 10%, Thép ASCR: 17%, Thép 

cuộn cán nguội (CR): 29%, Thép mạ kẽm (CG): 34% và Thép điện từ (ES): 10%.  

           
 

Tình hình quảng bá sản phẩm năm 2015 
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5. CÁC ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI 

5.1 Khái quát chung 

Ở CSVC, trách nhiệm, quyền lợi và đời sống vật chất tinh thần của người lao 

động luôn được đảm bảo. Các chính sách và chế độ phúc lợi liên quan thường 

xuyên được xem xét và điều chỉnh để đảm bảo ổn định nguồn nhân lực và nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người lao động. Cho tới nay, không có bất kỳ cuộc 

đình công hay tranh chấp lao động nào xảy ra tại Công ty.  

Không những tạo ra những sản phẩm chất lượng cao góp phần vào sự phát triển 

bền vững của nền kinh tế Việt Nam, trong năm 2015, CSVC còn tổ chức rất 

nhiều hoạt động xã hội hỗ trợ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. 

5.2 Hoạt động gắn kết nhân viên 

 Giải bóng đá mini được tổ chức bởi Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

Để khuyến khích tinh thần thể thao và tăng cường thể chất của các thành viên 

Công đoàn, Công đoàn CSVC và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi 

cũng như hỗ trợ tài chính để đội bóng CSVC tham gia Giải bóng đá nhằm tăng 

cường mối quan hệ và học hỏi kinh nghiệm từ các đội bóng khác 

 Hiến máu nhân đạo 

Hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo tình nguyện – Những giọt máu 

hồng hè 2015” theo Công văn số 631/BQL-LD của Ban quản lý các khu công 

nghiệp, này ngày 24/07/2015, 30 thành viên CSVC đã tham gia hoạt động đầy 

ý nghĩa và đầy tính nhân văn này. 

5.3 Đóng góp cho cộng đồng địa phương 

Đóng góp cho Quỹ bảo vệ trẻ em huyện Tân Thành theo Công văn số 

1859/UBND-LDTBXH ngày 30/6/2015 của UBND huyện Tân Thành. Với tinh 

thần tương thân tương ái, chia sẻ nỗi đau với những trẻ em bất hạnh bị bỏ rơi hay 

có hoàn cảnh khó khăn, căn cứ, Công đoàn CSVC đã phối hợp với Ban giám đốc 

kêu gọi đóng góp trong toàn thể nhân viên. Tổng số tiền đóng góp là VND 

11,603,000. 

Trao quà cho trẻ em nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 01/06/2015. 148 phần quà với 

giá trị VND 13,800,000 đã được trao cho con em Công đoàn viên cũng như 

những con em không phải của Công đoàn viên. Bên cạnh đó, 16 phần quà cũng 

đã được trao cho các em có thành tích học tập tốt. 
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