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Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện
chính sách trách nhiệm xã hội đối với sự vận
hành và phát triển bền vững của một doanh
nghiệp, ngay từ những ngày đầu thành lập,
CSVC đã cam kết không ngừng thực thi và duy
trì sự tương tác chặt chẽ với mọi đối tượng liên
quan.
Nhìn lại năm 2017, CSVC phải chịu sức ép cạnh
tranh gay gắt về giá bán từ hàng nhập khẩu Trung
Quốc và thép nội địa. Không những thế, mức giá
ưu đãi mà Công ty đưa ra cho các khách hàng
Châu Âu gây tác động không nhỏ tới doanh thu
Công ty và làm tổng lợi nhuận thu được không
đạt được mục tiêu kỳ vọng. Tại thị trường xuất
khẩu, việc Hoa Kỳ khởi xưởng cuộc điều tra theo
quy định tại Mục 232 Đạo luật mở rộng thương
mại cùng với vụ điều tra chống lẩn tránh thuế đối
với 02 sản phẩm thép cán nguội (CR) và thép
cacbon chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu từ Việt
Nam đã khiến doanh thu bán hàng của CSVC
sang thị trường Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nghiêm
trọng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực hết mình của tập
thể lãnh đạo và nhân viên Công ty, CSVC không
những vượt qua được cơn khủng hoảng này mà
còn thực hiện thành công các cam kết CSR và đạt
được những thành tựu đáng ghi nhận trong năm
2017.
Cụ thể, với những đóng góp đáng kể cho sự phát
triển của nền kinh tế quốc gia và khu vực trong
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vào ngày 07
tháng 05 năm 2017, CSVC được vinh danh
“Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình

Dương 2017”. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế,
CSVC luôn quan tâm tới việc thiết lập và duy trì
hệ thống quản lý môi trường – xã hội lành mạnh.
Tháng 12/2017, CSVC vượt qua kỳ đánh giá cuối
cùng của tổ chức chứng nhận TÜV Rheinland và
dự kiến nhận được Giấy chứng nhận vào tháng
03/2018. Đây là minh chứng cho nỗ lực đổi mới
công nghệ thân thiện với môi trường. Đặc biệt,
với khả năng đáp ứng tất cả các tiêu chí phát triển
bền vững trong mọi khía cạnh kinh tế, môi trường
và xã hội, ngày 06/12/2017, CSVC đã xuất sắc
vượt qua hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam
để trở thành “Top 100 Doanh nghiệp bền vững
Việt Nam năm 2017”.
Báo cáo kết quả thực hiện Chính sách Trách
nhiệm xã hội Doanh nghiệp năm 2017 điểm lại
những nỗ lực và các hoạt động mà CSVC đã thực
hiện trong năm 2017 với mục tiêu tạo thêm động
lực hoàn thành tốt nhất các cam kết đưa ra vì một
cuộc sống bền vững hơn.

CHEN, CHUNG-SHIN
CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

TẦM NHÌN

I.
1.1.

GIỚI THIỆU

TOÀN CẢNH VỀ CSVC

Nhằm nắm bắt kịp thời trước sự phát triển nhanh chóng của thị trường thép
Đông Á, ngày 12/05/2009, trên cơ sở liên doanh giữa hai tập đoàn thép hàng
đầu thế giới đến từ Đài Loan và Nhật Bản là Tập đoàn China Steel
Corporation (CSC) và Tập đoàn Nippon Steel & Sumimoto Metal
Corporation (NSSMC), Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam
chính thức được thành lập với nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực miền

Với phuong 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.

Nam Việt Nam.
Với tổng số vốn đầu tư 1,148 tỷ USD cùng với máy móc thiết bị hiện đại
được chuyển giao từ hai Công ty mẹ, sau hơn 04 năm đi vào hoạt động,
CSVC đã dần khẳng định được thương hiệu và trở thành một trong những
công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thép tấm chất lượng
cao. Để đạt được thành tựu này, Công ty đã không ngừng nỗ lực cải tiến quy
trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chất thải phát sinh cũng như tích
cực đóng góp cho cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người
lao động. Ngoài việc tập trung thiết lập hệ thống quản lý đạt chuẩn quốc tế
có thể giải quyết triệt để các vấn đề về an toàn và cải thiện liên tục môi
trường lao động, CSVC không ngừng đổi mới dây chuyền sản xuất và hiệu
suất hoạt động để mở rộng dòng sản phẩm, tạo ra thành phẩm chất lượng
cao đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Hiện tại, CSVC đang tích cực phát triển các sản phẩm thép chủ lực: thép
phủ dầu (PO), thép cán nguội (CR), thép mạ nhúng nóng (CG) và thép điện
từ (ES). Ngoài ra, do chế độ mậu dịch gia tăng ở hầu hết các nước trên thế
giới, Công ty dự định sẽ chuyển hướng mở rộng kinh doanh từ thị trường
sẵn có là Động Nam Á và Mỹ sang các khu vực khác như Châu Âu, Trung
Đông, Nam Á…để giảm sự phụ thuộc các thị trường trước đây cũng như
tránh các rủi ro thương mại.

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.

1.2. CÁC SỰ KIỆN CHÍNH
23/04/2013
Thép cuộn điện từ đạt tiêu chuẩn đầu tiên
được sản xuất từ dây chuyền ủ và phủ bề mặt
ACL (dây chuyền đầu tiên tại Đông Nam Á)
14/10/2013
CSVC tổ chức lễ khánh thành nhà máy.
29/11/2013
CSVC được Viên tiêu chuẩn Anh (BSI) cấp
Giấy chứng nhận ISO 9001.

2013

Tháng 12/2013
PLTCM sản xuất thành công ba loại sản phẩm
có yêu cầu kỹ thuật cao trong công nghệ cán:
thép tấm dày 0,2 mm (là thép có độ dày mỏng
nhất mà thiết bị có thể cán), thép cuộn 50A470
(mác thép ES có tổn thất từ thấp nhát) và thép
cuộn 780Y (mác thép có độ bền cao nhất với
hệ số chảy thấp nhất).

01/10/ 2012
Cổ đông lớn thứ 2 của CSVC, Sumitomo
Metal Industries, hợp nhất với Nippon Steel
Corporation thành tập đoàn NSSMC – tập
đoàn thép lớn thứ 2 trên Thế giới.
Cuối tháng 12/2012

2012

Hoàn thành việc lắp đặt các dây chuyền
CAL, CGL và ACL. Các dây chuyền lần
lượt được chạy thử ngày 02/01/2013.

28/02/2011
Hội đồng Quản trị ra quyết định bổ nhiệm
Ông Wong, Chao-tung đảm nhiệm chức vụ
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CSVC.
26/05/2011
09:16 Sáng, nắm đất đầu tiên được cuốc lên
móng Công ty trong buổi lễ cầu nguyện.
08/09/2011
CSVC tổ chức Lễ động thổ.

2011
12/05/2009
Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu đồng ý phê duyệt cấp Giấy chứng nhận
đầu tư cho CSVC.

2009

01/10/2009
Các chuyên gia CSC và NSSMC chính thức
chuyển đến Văn phòng đại diện Công ty đặt
tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

01/03/2017
CSVC vượt qua kỳ đánh giá cuối cùng của tổ
chức chứng nhận SGS và được cấp Chứng nhận
OHSAS 18001.
13/04/2017
CSVC được nhận bằng khen từ Ủy ban nhân dân
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do có nhiều thành tích về
thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm
2016.
07/05/2017
CSVC nhận giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu
Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017” và được
cấp mã QR để nhận diện sản phẩm trên toàn thế
giới.

2017

06/12/2017

15/01/2016
Hội đồng Quản trị ra quyết định bổ nhiệm Ông
Chen, Min-Hun trờ thành tân Chủ tịch kiêm
Tổng giám đốc Công ty CSVC.

CSVC vượt qua hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc
Việt Nam trở thành “Top 100 Doanh nghiệp bền
vững Việt Nam 2017”

12/03/2016
CSVC được cấp Chứng chỉ ISO/TS16949:2009
cho Hệ thống quản lý chất lượng đối với ngành
công nghiệp ô tô.

31/03/2015

01/12/2016
Hội đồng Quản trị ra quyết định bổ nhiệm ông
Chen, Chung-Shin trở thành tân Chủ tịch kiêm
Tổng Giám đốc Công ty CSVC.

CSVC được cấp Chứng nhận là thành viên Hội
DA (Hội thiết bị điện gia dụng) của Công ty
TNHH Samsung Electronics.

2016

17/07/2015
Tập đoàn Sumitomo Corporation (SC) chính thức
chuyển giao toàn bộ cổ phần cho tập đoàn China
Steel Corporation (CSC). Tính tới thời điểm này,
CSVC có 6 Cổ đông sáng lập bao gồm: CSC,
NSSMC, NSSBC, FHS, Hsin Kuang and Chun
Yuan.

Từ tháng 06 tới tháng 08/2014
CSVC được cấp chứng chỉ chứng nhận sản phẩm
đạt chất lượng của Malaysia (SIRIM), Indonesia
(SNI) và Thái Lan (TISI).
07/05/2014

Tháng 09/2015

CSVC hoàn thành xây dựng Ký túc xá cho nhân
viên và chuyên gia nước ngoài, cung cấp chỗ ở
cho khoảng 400 người.

Chuyền CGL đạt công suât tối đa.
23/09/2015
CSVC xuất kho đạt mốc 1 triệu tấn thép thành
phẩm.

2015

07/10/2014
CSVC chính thức được Trung tâm kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng QUATEST 3 cấp Giấy
chứng nhận hợp chuẩn hợp quy cho các sản phẩm
PO, CR, GI, GA.

25/11/2015
CSVC được vinh dự nhận giải thưởng “Thương
hiệu vàng năm 2015” của Bộ Công Thương.

11/10/2014
Hiệp hội thép Việt Nam đến làm việc tại CSVC
bàn luận về vấn đề chống bán phá giá thép GI.
30/10/2014

2014

CSVC nhận được tất cả Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ
nhà máy từ Sở Tài nguyên và Môi trường.
01/11/2014
Công đoàn CSVC chính thức được thành lập.

1.3 GIẢI THƯỞNG
THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG
gày 07 tháng 05 năm 2017, với những đóng
góp đáng kể cho sự phát triển của nền kinh tế
Việt Nam và khu vực trong tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế, CSVC đã vinh dự được trao giải thưởng
“Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương
2017”. Sự kiện này đã mang đến cho CSVC cơ hội
tham gia hoạt động thiện nguyện lắp đặt 10 máy lọc
nước cho một số trường tiểu học và nhà trẻ ở những
vùng nghèo và khó khăn thuộc tỉnh Bình Phước và Sơn
La, giúp trẻ em nơi đây có nước sạch để uống và tránh
được một số căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như Chủ tịch CSVC tại Lễ công bố các doanh nghiệp đạt
giải thưởng “Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái
tiêu chảy, nhiễm khuẩn…

N

Bình Dương 2017

TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2017

B

ộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) là một trong những sáng kiến mà VCCI cùng các chuyên
gia hàng đầu trong nước và quốc tế đã dày công xây dựng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp thực
hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội. CSI cũng
được xem là công cụ giúp các doanh nghiệp hoạch
định chính sách và quản lý tốt mọi thay đổi biến
động để phát triển bền vững hơn.
Với việc đáp ứng được các điều kiện: (1) có chiến
lược phát triển bền vững toàn diện, (2) nhận thức
rõ tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền
vững doanh nghiệp, xem phát triển bền vững như
nền tảng thiết lập bộ máy vận hành và tối ưu hóa
quá trình kinh doanh cũng như các chuỗi cung
ứng, (3) hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao,
vào ngày 06/12/2017, CSVC đã xuất sắc vượt qua
hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh
“Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam
2017”.
Giải thưởng giúp nâng cao vị thế và sức cạnh tranh
của CSVC, đồng thời giúp Công ty thúc đẩy quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế .

Chủ tịch CSVC lên nhận giải “Top 100 Doanh
nghiệp bền vững Việt Nam 2017”

1.4. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trợ lý đặc biệt
của TGĐ
PHÓ TỔNG
GIÁM ĐỐC
Ban quản lý an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp

Văn phòng Tổng Giám đốc

KHỐI QUẢN LÝ

KHỐI THƯƠNG MẠI

KHỐI SẢN XUẤT

M1

Bộ phận Nhân sự

P1

Bộ phận An toàn và Quản lý
môi trường

C1

Bộ phận Kinh doanh #1

M2

Bộ phận Tài chính & Kế
toán

P2

Bộ phận cán nguội

C2

Bộ phận Kinh doanh #2

M4

Bộ phận Tổng vụ và Quan
hệ cộng đồng

P3

Bộ phận Ủ và Mạ kẽm

C3

Bộ phận Thu mua &
Vận chuyển

P4

Bộ phận ACL và đóng gói
thành phẩm

P5

Bộ phận Quản lý chất lượng

P6

Bộ phận Bảo trì và Kỹ thuật

P7

Bộ phận Quản lý sản xuất và
hậu cần

P8

Bộ phận tiện ích

M5

Bộ phận Công nghệ thông
tin

1.5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CSVC
Nhờ những đóng góp nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có kiến
thức chuyên môn cao, cùng với công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại, sản phẩm chất lượng vượt

trội và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo theo phương châm “CHẤT LƯỢNG CỦA
CHÚNG TÔI, CUỘC SỐNG TỐT HƠN CỦA BẠN”, trong những năm qua nhu cầu nội địa và
xuất khẩu đối với các mặt hàng thép của CSVC ngày càng bùng nổ và phát triển ổn định. CSVC
đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ngoạn mục, đáp ứng và liên tục duy trì thành công sự hài lòng của
khách hàng.
Năm 2017, mức lợi nhuận sau thuế mà CSVC đạt được cao hơn nhiều so với một năm trước đó.
Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Công ty hoạt động sinh lời.
Trên thực tế, kết quả này tất yếu đạt được nhờ vào 03 yếu tố sau: (1) ngành công nghiệp thép triển
vọng lạc quan sau khi nền kinh tế thế giới phục hồi trở lại, (2) giá thị trường cải thiện, (3) nỗ lực
của CSVC trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu (nơi có nhu cầu cao và giá mua hấp dẫn) và
phát triển thị phần ở thị trường nội địa (cũng là nơi có nhu cầu cao với mức giá tăng ổn định).
Nhìn vào bảng dưới, chúng ta có thể thấy rõ tình hình kinh doanh của CSVC phát triển qua từng
năm:
Đơn vị: USD
Năm

2014

2015

2016

2017

Doanh thu

356,943,760.00

287,861,439.00

432,741,169.00

563,428,108.00

Lỗ/Lợi nhuận sau thuế

-58,307,683.00

-83,853,053.00

1,052,370.00

1,917,161.00

Tỷ suất lợi nhuận trên
cổ phần

-0.06

-0.09

0.00

0.00

Cổ tức

0.00

0.00

0.00

0.00

II. CAM KẾT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG
Là một công ty đa quốc gia với hơn 800 lao động
người Việt và chuyên gia nước ngoài, CSVC đã
tạo nên cho mình một nét văn hóa riêng biệt, 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 để có thể 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 vượt qua mọi khó khăn,
thử thách để hoàn thành các mục tiêu sản xuất –
kinh doanh đã được đề ra, cho đến nay, CSVC đã
đạt được những thành tích đáng kể như: đảm bảo
thời gian giao nhận; nâng cao chất lượng sản phẩm
đáp ứng nhu cầu khách hàng; sáng tạo đổi mới
phương pháp làm việc; hoàn thiện quy trình 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.

2.2. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ PHÚC LỢI
2.2.1. Phụ cấp đi lại
Để tất cả nhân viên an tâm trong vấn đề phương tiện đi làm hàng ngày, CSVC cung cấp xe đưa
rước cho những đối tượng sống ở các khu vực lân cận như Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1 &
Thủ Đức), Thành phố Biên Hòa và Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Bên cạnh đó, Công ty còn sắp xếp đe đưa rước miễn phí hai chiều từ Vũng Tàu lên Thành phố Hồ
Chí Minh và ngược lại vào những ngày cuối tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cá nhân cho các
nhân viên đang làm việc tại Công ty.
CSVC luôn lắng nghe các yêu cầu và nguyện vọng của nhân viên để đưa ra phương hướng cải
thiện tốt nhất công tác quản lý xe cũng như chất lượng xe đi lại. Bằng chứng là năm vừa qua, Công
ty cũng đã xem xét chuyển đổi xe mới cho tuyến Hồ Chí Minh ngay sau khi nhận được yêu cầu từ
nhân viên.
Với phương châm “LUÔN AN TOÀN”, CSVC còn đẩy mạnh công tác kiểm tra bảo dưỡng xe
định kỳ hàng tháng nhằm xử lý kịp thời và hạn chế tối đa những vấn đề không hay xảy ra trong
quá trình sử dụng. Đai an toàn cho tất cả hành khách, bảng thông tin liên hệ và xử lý khi gặp sự cố
cũng được trang bị đầy đủ trên tất cả các xe theo đúng quy định pháp luật để luôn mang lại cảm
giác an toàn và yên tâm cho mọi người.
2.2.2. Cơ hội đào tạo và phát triển
Nhằm trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, cũng như tạo điều kiện phát triển cho nhân viên,
CSVC luôn chú trọng đến vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
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
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 mà còn góp phần gia tăng năng suất lao động, mang lại lợi nhuận cao hơn
cho doanh nghiệp.
Năm 2017, CSVC dành 2,627 ngày công lao động để thực hiện các khóa đào tạo. Từ biểu đồ bên
dưới có thể thấy năm qua chương trình đào tạo của CSVC được phân bổ khá đồng đều với sự quan

tâm lớn dành cho ba lĩnh vực: Môi trường & An toàn Vệ sinh Lao động; Sản xuất và Phát triển
nguồn nhân lực, chiếm lần lượt 32%, 25% và 26% trong tổng số giờ đào tạo của Công ty. Bên
cạnh đó, các khóa đào tạo về Quản lý Chất lượng được Công ty tổ chức thường xuyên nhằm đảm
bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng luôn đạt chất lượng tốt nhất. Đồng thời, Công ty cũng chú
trọng trong việc mở một số khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho đội ngũ quản lý cấp trung.

BIỂU ĐỒ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
2%
7%

Environtmental,
Safety
Health
Môi trường, An
toàn and
& Sức
khỏe
32%

26%

Manufacturing/Production
Sản xuất
Management
Quản trị
Performance
Development
Nâng cao hiệu
suất hoạt động

8%

Nhân Resources
sự
Human
25%

Chất lượng
& Đảm bảo chất lượng
Quality
& Assurance

Riêng chương trình Đào Tạo Nhân Viên Mới đã được cải thiện nhằm chào đón và trang bị kiến
thức cơ bản, tạo điều kiện tốt hơn cho người mới hòa nhập với Công ty. Các khóa huấn luyện trong
công việc, các khóa đào tạo chuyên môn và huấn luyện kỹ năng cũng được tổ chức thường xuyên
để các nhân viên có thể cập nhật kiến thức và cải tiến kịp thời.
Với mục tiêu phát triển toàn diện cho nhân viên, CSVC đã xây dựng nên khung đào tạo, vẽ ra lộ
trình đào tạo và phát triển lâu dài cho nhân viên. Khung đào tạo đã cụ thể hóa các kiến thức và kỹ
năng mà nhân viên cần có theo các loại hình đào tạo khác nhau (chia theo cấp bậc, theo chức vụ
hoặc theo chủ đề).

Giải bóng đá thường
niên CSVC 2017

2.3. CÁC HOẠT ĐỘNG
CỦA CSVC
Ngoài việc mang đến những
giây phút thư giãn gắn kết
mọi người lại với nhau và
làm cân bằng nhịp sống đầy
hối hả và bận rộn, các hoạt
động mà CSVC tổ chức có
một mục đích vô cùng quan
trọng chính là cải thiện và
nâng cao chất lượng đời
sống xã hội.

Ngày hội Thể
thao CSVC 2017

Ngày Quốc tế Phụ nữ
08/03/2017 tại CSVC

Tiệc tất niên
2017

III. CAM KẾT CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
3.1. QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG
Các họat động kinh doanh tại CSVC luôn được vận hành theo nguyên tắc đạo đức và thân thiện
môi trường. Chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành một doanh nghiệp xanh thông qua chính sách
quản lý môi trường chặt chẽ, hiệu quả.
PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH
MÔI TRƯỜNG

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
Thực thi và đáp ứng các yêu cầu
pháp lý về môi trường của quốc
gia và khu vực sở tại. CSVC
hiểu rõ những khó khăn và thách
thức phía trước chỉ có thể được
giải quyết khi có được sự phối
hợp chỉ đạo của các cơ quan ban
ngành Chính phủ. Tuân thủ
chính sách pháp luật là cách
CSVC đảm bảo doanh nghiệp
hoạt động theo tiêu chuẩn đạo
đức được xã hội đón nhận.

Khuyến khích toàn thể nhân viên,
nhà thầu, người lao động, công
chúng và các bên liên quan nâng
cao nhận thức, tinh thần trách
nhiệm, duy trì các hoạt động bảo
vệ môi trường. CSVC thường
xuyên mở các lớp đào, cung cấp
đầy đủ và chính xác các thông tin
về môi trường doanh nghiệp để
giữ vững niềm tin và sự tín nhiệm
của xã hội đối với Công ty.

1

2

3

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
Nghiên cứu và phát triển công
nghệ mới làm giảm tối đa lượng
khí thải, chất thải phát sinh và
kiểm soát tiếng ồn.

4

5
5

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI
TRƯỜNG
Sử dụng Hệ thống như cách tiếp cận chính đến
các khía cạnh môi trường xuyên suốt quá trình
vận hành. Ngoài việc tuân thủ luật pháp và quy
định về môi trường, CSVC cùng với khách
hàng và nhà cung ứng hợp tác đẩy mạnh các
hoạt động liên quan đến môi trường như giảm
thiểu các tác động môi trường ở mỗi dây
chuyền sản xuất từ quy trình sản xuất đến vận
chuyển hàng hóa, tăng cường bảo vệ môi
trường, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng,
đồng thời giảm thiểu và tái sử dụng chất thải
trong và ngoài Công ty.

BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giảm đi những mối lo ngại ngày càng gia tăng của
chính quyền địa phương và các bên liên quan về
môi trường, bảo vệ môi trường sống nói chung
cũng như các loài động vật hoang dã nói riêng.
CSVC cam kết không ngừng nỗ lực, ứng dụng
khoa học công nghệ hiện đại giải quyết các vấn đề
môi trường có thể phát sinh trong tương lai và
cung ứng các sản phẩm không những thân thiện
với môi trường mà còn bảo tồn được các nguồn tài
nguyên và năng lượng quốc gia.

Kế hoạch quản trị môi trường trung hạn cho năm 2018

1

Tăng cường công tác
quản trị môi trường

3

Thúc đẩy giảm thiểu chất
thải nguy hại

2

Đưa ra những giải pháp
thích hợp ngăn chặn các
sự cố môi trường

4

Nâng cao ý thức người lao
động về bảo vệ môi trường

Nâng cao năng lực và
trình độ nhân viên

Xác lập và duy trì các
tiêu chuẩn chung về
quản trị môi trường
cho đội ngũ lãnh đạo

Tầm nhìn và
chiến lược
quản trị môi
trường của
CSVC

TẦM
NHÌN

Tổ chức các khóa
đào tạo nhằm nâng
cao nhận thức về
quản trị môi trường
cho nhân viên
Tăng cường công
tác liên lạc giữa các
phòng ban liên
quan

Nâng cao ý thức tự
chịu trách nhiệm

THÔNG ĐIỆP TỪ BAN QUẢN TRỊ

Chính sách và chiến lược mang lại giá trị bền vững

Ông Chen, Chung-Shin
Chủ tịch kiêm Tổng Giám
đốc

Tại CSVC, chúng tôi không ngừng tập trung nâng cao
nhận thức của nhân viên về triết lý quản trị mà nền tảng
chính là sự đổi mới liên tục, với tầm nhìn dài hạn và
hướng tới tương lai. Tôi tin tưởng các chính sách và
chiến lược mà CSVC đã thiết lập sẽ sớm mang lại lợi
nhuận và giá trị bền vững cho Công ty.

3.2. BAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG
Để Hệ thống quản lý môi trường vận hành hiệu quả và toàn diện, Ban Quản lý Môi trường và Năng
lượng CSVC đã chính thức được thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Công ty. Ban chịu trách nhiệm
xem xét chi tiết kế hoạch thực hiện, những thành tựu đạt được cũng như những khó khăn gặp phải…,
đồng thời mở các cuộc họp thường niên để phân tích hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường, hỗ
trợ công tác xây dựng chiến lược môi trường trung dài hạn. Cụ thể, bất kỳ vấn đề được xác định có
ảnh hưởng tới sự phát triển của CSVC sẽ được xem như một phần trong chiến lược kinh doanh, và
được báo cáo tại cuộc họp hàng tháng cũng như họp ban lãnh đạo do Chủ tịch Công ty chủ trì.

Đại diện
lãnh đạo

Chen, Chung-Shin

Toru Kaneko

Leou, Jiing-Kuen

Chủ tịch

Phó Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc
DGD

Trưởng ban ISO

Hu, Chih-Sheng
Giám đốc
Điều phối viên

Lee, Chien-Hui

Hideaki Mochizuki

Katsumi Okutani

Chen, Hsi-Kun

Chou, Chi-Hung

MVP

MAVP

PVP

PAVP

CVP

Quản lý ban

Quản lý ban

Quản lý ban

Quản lý ban

Quản lý ban

3.3. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM

G

iáo dục – Đào tạo nhận thức về môi
trường

Tại CSVC, chúng tôi cung cấp đa dạng
các chương trình nâng cao nhận thức bảo vệ môi
trường cho người lao động, nhà thầu,
các nhà cung cấp và khuyến
khích nhân viên ở các bộ
phận tham gia vào các hoạt
động môi trường liên
quan. Ngoài ra, Công
ty cũng tổ chức định
kỳ cho các cấp quản
lý và nhà thầu các
khóa đào tạo kỹ năng
đánh giá nội bộ ISO
14001.

M

ở rộng – Trao
đổi thông tin về môi
trường

Theo quy định của Cổ đông sáng lập Công ty mẹ
Tập đoàn China Steel Corporation (CSC), hàng
năm CSVC tổ chức họp nội bộ thảo luận các vấn
đề kỹ thuật công nghệ với mục tiêu kiểm soát môi
trường trong quá trình vận hành. Đây cũng là cơ
hội để các cán bộ quản lý môi trường có thể trao
đổi thông tin và nâng cao năng lực quản lý môi
trường. Bên cạnh đó, CSC còn xây dựng và phát
triển một website chuyên biệt giúp các cán bộ
quản lý môi trường tại CSVC có thể truy cập
thường xuyên để thảo luận và đóng góp cho Hệ
thống quản lý môi trường của Công ty.

Đ

ề cử - Trao tặng Giải thưởng quản lý
môi trường

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý môi
trường, Bộ phận Nhân sự CSVC khởi
xướng phong trào thi đua và trao
tặng “Giải thưởng môi trường”
cho các nhân viên có những
đóng góp xuất sắc cho sự
phát triển của hệ thống
quản lý môi trường.
Chúng tôi hi vọng Giải
thưởng này không chỉ
nâng cao ý thức bảo
vệ môi trường ở mỗi
cán bộ công nhân viên
CSVC mà qua đó còn
có thể mang lại cho
Công ty những thành
tựu to lớn trong cuộc
cách mạng xanh.

H

óa chất – Quản lý rủi ro về môi
trường

Hàng năm, bộ phận quản lý môi
trường của CSVC sẽ phối hợp với các
bộ phận liên quan tiến hành xác định, phân tích,
đánh giá nhằm giảm thiểu tác động của các yếu
tố có hại lên môi trường, cũng như tác động của
môi trường lên công tác quản lý doanh nghiệp.
Chúng tôi quan tâm và xem xét mọi sự thay đổi
liên quan đến nội bộ Công ty như sản phẩm – dịch
vụ cung ứng, cơ cấu – văn hóa doanh nghiệp, vai
trò – trách nhiệm người lãnh đạo…và các yếu tố
tác động từ bên ngoài như chính trị, kinh tế, dịch
vụ kỹ thuật, quy định pháp luật…. Ngoài ra, để
kịp thời ứng phó các rủi ro tiềm tàng trong quá
trình sử dụng năng lượng hay các nguy cơ đe dọa
từ những ảnh hưởng của hiện tượng ấm lên toàn
cầu, CSVC liên tục giám sát, đo lường và nhận
dạng rủi ro để đưa ra các giải pháp và chính sách
môi trường phù hợp hơn cho Công ty.

3.4. NÂNG CAO HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG
CSVC đã và đang nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro về môi trường nhằm kiểm soát các khía cạnh
môi trường có nguy cơ gây ra các rủi ro tiềm ần. Sau khi đạt được chứng nhận ISO 14001- Chứng
nhận quy chuẩn quốc tế của Hệ thống quản lý môi trường, bắt đầu từ năm 2015, CSVC đã tổ chức
các cuộc đánh giá tại các bộ phận liên quan. Hàng năm, trước khi diễn ra cuộc họp ban lãnh đạo
về môi trường, Bộ phận quản lý môi trường sẽ tiến hành kiểm tra nội bộ. Kết quả được báo cáo
trực tiếp tới các cấp lãnh đạo để có chiến lược thay đổi mới về môi trường, đồng thời thiết lập các
mục tiêu duy trì và vận hành Hệ thống quản lý môi trường một cách hiệu quả.

Quản lý khí
thải
CSVC đưa vào
hoạt động đa
dạng hệ thống
xử lý khí thải nhằm cải thiện
chất lượng khí thải trước khi
phát thải ra môi trường. Ban
đầu, các hệ thống sẽ được thiết
lập tiêu chuẩn thấp hơn so với
các quy định và tiêu chuẩn về
môi trường. Tiếp đến, phương
pháp hấp thụ bằng hơi nước
được áp dụng giúp hòa tan các
cấu tử khí và làm giảm nồng độ
các hợp chất. Cụ thể, để giảm
lượng khí SO2 và CO2 phát tán
ra môi trường xung quanh,
CSVC đã tiến hành lắp đặt các
thiết bị cũng như hệ thống xử
lý khí thải phát sinh. Chúng tôi
cũng định kỳ đo kiểm môi
trường và hàm lượng không
khí xung quanh để đảm bảo
rằng không có bất kỳ lượng khí

thải bất thường bị thất thoát ra
ngoài môi trường.

Quản lý tài
nguyên nước
CSVC sử dụng
xấp xỉ 1,2 triệu
m3 nước sạch
hàng năm cho
các hoạt động khối văn phòng
và nhà xưởng, gây ra một số
thiệt hại đáng kể tới nguồn tài
nguyên nước. Chính vì thế
nhằm cải thiện tình trạng này,
chúng tôi cho tái tuần hoàn
nước sạch để cung cấp cho hệ
thống xử lý nước làm mát.
Hiện tại, nhà máy của chúng
tôi đang trong quá trình thử
nghiệm tái sử dụng nước thải
sau xử lý. Nếu áp dụng thành
công, Công ty chúng tôi có thể
tái sử dụng 90% lượng nước
thải phát thải.

Quản lý tài
nguyên đất
Đối với công tác
bảo vệ môi
trường đất và tài
nguyên nước ngầm, chúng tôi
đã và đang đáp ứng phù hợp
với quy định của nước sở tại.
Thông thường, bộ phận môi
trường sẽ tiến hành đo kiểm và
giám sát tình trạng đất bên
trong nhà máy. Nếu xảy ra hiện
tượng ô nhiễm đất, chúng tôi sẽ
lập tức thực hiện phương án
ứng phó khẩn cấp.
Hai lần mỗi năm, chúng tôi
mời đến Công ty các đơn vị có
đủ thẩm quyền, năng lực để
tiến hành đánh giá nồng độ đất
và báo cáo cho các cơ quan
Nhà Nước. Nếu phát hiện thấy
ô nhiễm đất, chúng tôi sẽ có
hành động thích hợp theo đúng
yêu cầu, quy định và hướng
dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi
Trường.

Kiểm soát toàn diện hoạt động xả thải
Thông thường, lượng nước thải phát sinh trong quá
trình vận hành của nhà máy khá lớn (bao gồm nước
làm mát, nước thải công nghiệp từ hoạt động sản
xuất, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn).
Ngoại trừ nước mưa chảy tràn, tất cả các loại nước
thải còn lại đều được thải về hệ thống xử lý nước thải
để được xử lý theo đúng quy định của nước sở tại
trước khi xả thải ra hệ thống xử lý nước thải tập trung
của khu công nghiệp. Dưới sự giám sát của bộ phận
Tiện Ích, chúng tôi đảm bảo kiểm soát chất lượng
nước thải bằng cách kiểm tra lượng hóa chất đã sử
dụng, số lượng xả thải ra môi trường, hay tần suất xả
thải. Ngoài ra, chúng tôi tuân thủ thực hiện báo cáo
hóa chất định kỳ và gửi về Sở Công thương theo
đúng quy định của Sở.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ngăn chặn ô
nhiễm môi trường nước, chúng tôi đã tiến hành lắp
đặt các trang thiết bị như đầu dò, van đóng mở, hố
khẩn cấp và thiết lập các quy trình làm việc an toàn
để vận hành chúng một cách hiệu quả nhất. Các khóa
đào tạo định kỳ cũng thường xuyên được tổ chức để
nhân viên có thể ứng phó và ngăn nước thải không
bị tràn ra ngoài nhà máy trong trường hợp khẩn cấp.
Ngoài ra, chúng tôi thực hiện kiểm tra đánh giá chất
lượng nước hàng ngày, đồng thời không ngừng tìm
giải pháp và cải tiến các trang thiết bị để quy trình
xử lý nước thải ngày càng tối ưu hơn.

BIỂU ĐỒ SO SÁNH LƯỢNG
NƯỚC THẢI QUA CÁC NĂM

TÌNH HÌNH THẢI KHÍ CO
VÀ TSP QUA CÁC NĂM
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00

Bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe cộng
đồng
Là nhà đầu tư, những gì chúng tôi quan tâm không
chỉ là sức khoẻ của nhân viên mà còn cả đời sống
của người dân khu vực lân cận. Trung thực và có
Ông Katsumi
trách nhiệm với mọi việc mình làm là yếu tố then
Okutani
chốt tạo nên bước cải tiến của chúng tôi trong
Tổng Quản lý Khối Sản
tương lai.
xuất
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Mọi thứ trở nên vô nghĩa nếu môi trường
không được bảo vệ
Là một trong những doanh nghiệp sản xuất thép
hàng đầu thế giới, chúng tôi hiểu rằng dù chất
lượng sản phẩm của chúng tôi có tốt đến đâu, nếu
hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe
Ông Chen, Hsi-Kun
Phó Tổng Quản lý Khối không hiệu quả, mọi nỗ lực sẽ trở thành con số 0.
An toàn và môi trường là ưu tiên hàng đầu của
Sản xuất
chúng tôi trong công việc.

3.5. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Để giảm thiểu rủi ro môi trường, Hệ thống quản lý
môi trường đã được thiết lập tại CSVC và xúc tiến
bằng cách kết hợp các buổi đánh giá nội bộ và bên
ngoài theo chu trình PDCA (lập kế hoạch – thực hiện
– kiểm tra – điều chỉnh).

BẢNG SO SÁNH TỶ LỆ CÁC
LỖI KHÔNG PHÙ HỢP PHÁT
SINH TRONG NĂM 2017

Hệ thống quản lý môi trường
CSVC thực hiện hiệu quả mô hình quản lý PDCA
dưới sự kiểm soát của Ủy ban Quản lý Môi trường,
đồng thời triệu tập các cuộc họp hàng năm để nâng
cao hiệu suất môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng
thường xuyên tổ chức các cuộc họp để Giám đốc các
bộ phận liên quan có điều kiện thảo luận về các vấn
đề môi trường. Đặc biệt, đối với vấn đề bụi, hệ thống
thoát nước và chất thải có thể ảnh hưởng nghiêm
trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, các
chuyên gia thuộc từng lĩnh vực sẽ tổ chức họp để đề
ra giải pháp ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro.
Hiện tại, CSVC đang duy trì và liên tục cải tiến Hệ
thống Quản lý Môi trường cho phù hợp với các yêu
cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – tiêu chuẩn quốc
tế về hệ thống quản lý môi trường và EMS – Hệ thống
Quản lý Môi trường được sử dụng nhiều nhất thế giới
với hơn một ngàn tổ chức được chứng nhận. Việc đạt
được chứng nhận ISO 14001 là minh chứng cho lời
cam kết của Ban lãnh đạo và nhân viên CSVC trong
việc giảm thiểu các tác động môi trường vì mục tiêu
phát triển bền vững, chứng tỏ khả năng ứng dụng hiệu
quả chiến lược sử dụng năng lượng vào quy trình sản
xuất của Công ty.

23%

54%

Lỗi gây ô nhiễm môi

Lỗi phân loại chất thải
Classification

Documentation
Lỗi lưu trữ tài liệu

Training
Lỗi đào tạo
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Các lỗi nhỏ Minor
khác

đào tạo
LỗiTraining

loại chất thải
Lỗi phân
Documentation

trữ tài liệu
Lỗi lưu
Classification

0

water,
Polution,
môi trường
Lỗi gây ô nhiễm
nước, khí, đất air, soil

Tốt hơn cả tốt nhất
Nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân là
nguyên tắc nền tảng trong mọi họạt động kinh
doanh của CSVC năm vừa qua. Việc xây dựng
môi trường làm việc nhóm hiệu quả cùng với
bảo vệ môi trường trong quá trình làm việc sẽ
Ông Leou, Jiing-Kuen
giúp chúng ta không ngừng cải tiến và tạo ra kết
Phó Tổng Giám Đốc
quả tốt hơn cả mức tốt nhất chúng ta đã làm
được trước đó.

Polution,
water,
trường nước,
khí,air,
đấtsoil
Minor

10
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15%

0%

QUANTITY
SỐ LƯỢNG

Đánh giá môi trường
Để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001, CSVC
đã xây dựng một hệ thống quản lý môi trườngmà
trong đó chịu trách nhiệm chính là Giám đốc các
phòng ban liên quan và Bộ phận môi trường chịu
trách nhiệm kiểm tra chéo tại các buổi đánh giá.

8%

1

Kiểm soát chất thải nguy hại
Nhận thức rõ tầm quan trọng về ảnh hưởng của các chất
thải nguy hại tới môi trường và sức khỏe cộng đồng,
CSVC đã liên tục cải tiến quy trình sản xuất và sử dụng
công nghệ hiện đại để giảm thiểu/tái chế lượng chất thải
cũng như các yếu tố độc hại đi kèm. Trong năm 2016,
7% lượng chất thải nguy hại phát sinh của CSVC giảm
7% so với năm trước đó. Đây là kết quả đáng khích lệ
của cả dây chuyền sản xuất và bộ phận môi trường.
Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đưa con số này lên 10% trong
năm 2018 để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của
nhân viên, thông qua đó đóng góp vào sự phát triển bền
vững của địa phương và thể hiện hình mẫu một doanh
nghiệp xanh uy tín.

Kiểm soát hóa chất thải nguy hại
Nhằm tránh những nguy cơ tiềm ẩn do phát
thải hóa chất nguy hại, CSVC đã xây dựng
Nhà máydây truyền tái sinh Axit để tái sử
dụng và tái tuần hoàn axit thải. Bằng mọi nỗ
lực, chúng tôi không ngừng tìm kiếm và nâng
gia tăng số lượng cán bộ quản lý cũng như
nhân viên có bằng vận hành hóa chất trong
sản xuất và thực hiện diễn tập định kỳ ứng
phó khẩn cấp sự cố rò rỉ hóa chất. Bên cạnh
đó, các nhân viên làm việc tại nhà máy tái
sinh axit (ARP) còn được hưởng chế độ khám
sức khỏe đặc biệt để chủ động kiểm soát và
phòng tránh các bệnh hô hấp.

3.6. ENERGY AND GREEN PROCESS
Thép là vật tư, nguyên liệu chủ yếu, là “lương thực” đảm
bảo sự ổn định và đi lên của nền kinh tế mọi quốc gia
trong thời đại mới. Bước sang thế kỷ 21, ngành công
nghiệp thép tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn. Chất liệu cơ
bản này là một trong những sản phẩm lành tính thân thiện
với môi trường nhờ khả năng tái chế cao và năng lượng
tiêu thụ trong quá trình sản xuất khá thấp. Tuy nhiên, việc
phát thải 6-7% lượng khí CO2 cũng như các chất thải
rắn, lỏng, khí ra môi trường chính là bài toán khó đối với
ngành công nghiệp thép bởi ngành này chủ yếu sử dụng
nhiên liệu hóa thạch và đá vôi để tinh chế oxit sắt. Hiểu
rõ điều này, một trong những Cổ đông sáng lậpCông ty
mẹ của chúng tôi Tập đoàn China Steel Corporation đã
không ngừng nỗ lực cải tiến thúc đẩy ứng dụng công
nghệ xanh trong quy trình sản xuất, gia tăng hiệu suất
hoạt động và đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế,
môi trường và xã hội. Nhờ kế thừa và học hỏi từ Tập
đoàn China SteelCông ty mẹ, trong thời gian sắp tới,
CSVC sẽ xây dựng tiêu chuẩn ISO 50001:2011 để tạo
bước đột phá công nghệ giúp sản phẩm thân thiện hơn
với môi trường, từ đó đưa hoạt động kinh doanh của
Công ty ngày một đi lên và phát triển bền vững, thách
thức hiện tượng nóng lên toàn cầu hay cả vấn đề phát thải
khí CO2.
Ngoài ra, tháng 12/2017, CSVC vượt qua kỳ đánh giá cuối cùng của tổ chức chứng nhận TÜV Rheinland
và dự kiến sẽ nhận được Giấy chứng nhận vào tháng 03/2018. Đây là minh chứng cho nỗ lực đổi mới
công nghệ thân thiện với môi trường.

3.7. CHIẾN DỊCH TRUYỀN BÁ MỘT NHÀ MÁY XANH
Bắt đầu từ năm 2014, CSVC xúc tiến và phối hợp với các cơ quan ban ngành khởi động chiến
dịch ‘phủ xanh’ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tức trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan và cải thiện hệ
sinh thái tỉnh. Lợi ích lớn nhất từ hoạt động này chính là giúp chuyển hóa khí CO2 thành O2 và
làm mát không khí.
BIỂU ĐỒ SO SÁNH NĂNG LƯỢNG
TIÊU THỤ TỪ 2015 ĐẾN 2017
(KwH/tấn)

BIỂU ĐỒ
SO SÁNH NĂNG
ENERGY
CONSUMPTION
BY LƯỢNG
AREA INTIÊU
2017 THỤ
(KWH)
THEO KHU VỰC NĂM 2017 (KwH/tấn)
P82, 3%

P2-PL, 5%

ADM & No.1
office, 1%

P2-PL
P2-TCM
P81, 20%

P2-ARP
P2-RS
P3-CAL
P2-TCM, 35%
P3-CGL

P4-ALL, 9%

P4-ALL
P3-CGL, 12%

ADM & No.1 office

P81
P3-CAL, 13% P2-ARP , 1%
P2-RS, 0%

P82

3.8. CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG NĂM 2017
Ngoài các nỗ lực liên quan nhằm giảm khí thải CO2, CSVC đã tiến hành thực hiện một số quy
định như tắt đèn trong suốt giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ, một số khu vực làm việc, lái xe, … để tiết
kiệm năng lượng, nâng cao năng suất sản xuất, tái tạo nhiệt thải, kiểm soát hệ thống chiếu sáng và
điều hòa không khí, tối ưu hóa hệ thống khí nén. Nhờ đó, chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPIs) tiêu
thụ điện năm 2017 giảm đáng kể qua từng tháng. Chúng tôi sẽ phấn đầu cải tiến hơn nữa hoạt động
này thông qua việc xác định và tập trung xử lỷ khu vực sử dụng điện năng chủ yếu.

4.1. VĂN HÓA AN TOÀN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VĂN HÓA AN TOÀN
Ở CSVC, việc chào nhau “LUÔN AN
TOÀN” bất kỳ khi nào, và ở bất kỳ nơi đâu
đã trở thành nét văn hóa riêng của Công ty.

Không những chỉ áp dụng cho nhân viên
Công ty, câu chào “LUÔN AN TOÀN” còn
được thực hiện giữa nhân viên và nhà thầu,
giữa nhà thầu và nhà thầu, và giữa nhân viên
và khách tới liên hệ làm việc với Công ty, góp
phần tạo nên sự gắn kết giữa mọi người.
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ
SỨC KHỎE

Được lựa chọn và bắt đầu sử dụng từ cuối
năm 2014, câu chào “LUÔN AN TOÀN”
xuất hiện trong mọi hoạt động, mọi cuộc
họp…mà nhờ đó sự gắn kết, tinh thần đồng
đội và thông điệp “LUÔN AN TOÀN” được
truyền tải đến từng thành viên của CSVC.

Thực hiện câu chào với giọng chắc khỏe và
tư thế nghiêm trang không những giúp mọi
người tập trung làm việc và giữ an toàn tại
nơi làm việc mà còn thúc đẩy mọi người tuân
thủ kỷ luật và gia tăng niềm tin và tinh thần
đoàn kết giữa các thành viên CSVC.

CSVC luôn hướng mục tiêu xây dựng một hệ
thống quản lý tiêu chuẩn quốc tế có khả năng
giải quyết triệt để các vấn đề an toàn cũng
như không ngừng cải thiện môi trường làm
việc. Chính vì thế, chúng tôi không ngừng
đẩy mạnh và duy trì Hệ thống quản lý, tuân
thủ các bước Lập kế hoạch – Thực hiện –
Kiểm tra – Điều chỉnh theo Tiêu chuẩn
OHSAS 18001. Bằng sự nỗ lực hết mình của
tập thể lãnh đạo và nhân viên, CSVC vượt
qua kỳ đánh giá của tổ chức chứng nhận SGS
và duy trì thành công Chứng chỉ OHSAS
18001 trong năm 2018.

4.2. BAN QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

An toàn & Sức khỏe nghề
nghiệp (S&H) là vấn đề được
quan tâm hàng đầu tại CSVC.
Để đảm bảo công tác quản lý,
trao đổi thông tin, xây dựng
chính sách cũng như đưa ra
quyết định đạt hiệu quả cao
nhất, Ban quản lý An toàn &
Sức khỏe nghề nghiệp của
CSVC đã được thành lập.

Quản lý An toàn & Sức khỏe
nghề nghiệp là trách nhiệm của
toàn bộ cấp quản lý của CSVC.
Chính vì thế, thành phần của Ban
gồm có Ban Giám Đốc, các Tổng
quản lý/ Phó Tổng Quản lý,
Giám đốc/ Phó Giám đốc/
Trưởng phòng của các bộ phận
và quản đốc của các nơi làm việc.

Chen, Chung Shin
Giám đốc điều hành Ban (Chủ
tịch kiêm Tổng Giám Đốc)

Kaneko Toru

Leou, Jiing Kuen

Phó Giám đốc điều hành Ban (Phó Tổng Giám Đốc)

Lee,
Chien Hui

Mochizuki
Hideaki

Okutani
Katsumi

Chen,
Hsi Kun

Đại diện quản lý Ban (Tổng Quản lý/Phó Tổng Quản lý các Khối)

Hu, Chih-Sheng
Quản lý điều hành Ban
(Giám đốc P1)

Quản lý (Giám đốc các Bộ phận)
Phó Quản lý (Trưởng phòng các phòng ban)
Chỉ huy (Quản đốc mỗi điểm làm việc)

Chou,
Chi Hung

4.3. CÁC HOẠT ĐỘNG AN TOÀN CHUNG
Dưới sự vận hành và điều khiển của Ban quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp, nhiều hoạt
động được tổ chức định kỳ nhằm phát hiện các rủi ro thiết bị cũng như các rủi ro tiềm ẩn từ yếu tố
con người. Sau khi phân tích và đánh giá các loại rủi ro, chúng tôi lập kế hoạch quản lý rủi ro, tiến
hành thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch đã đề ra, theo dõi tiến trình thực hiện và cuối cùng
từ kết quả thu được chúng tôi xem xét đưa ra những thay đổi hợp lý để cải tiến liên tục hệ thống
quản trị rủi ro. Chúng tôi tổ chức họp giao ban, họp bộ phận và họp tại chỗ mỗi tháng một lần,
đồng thời đi tuần mỗi tuần một lần tại các khu vực chỉ định và chú trọng tới các rủi ro có tính chất
nghiêm trọng.
HỌP HỘI ĐỒNG AN TOÀN HÀNG THÁNG
Hàng tháng, các cấp lãnh đạo Công ty bao gồm Ban Giám
Đốc, các Tổng Quản lý/Phó Tổng Quản lý các Khối, Giám
đốc/Phó Giám đốc, đại diện các bộ phận sẽ tham gia họp
ban và đi kiểm tra thực tế hiện trường toàn nhà máy, sau đó
sẽ cùng thảo luận các vấn đề then chốt trong tháng vừa qua,
báo cáo các hạng mục được yêu cầu theo dõi cũng như
những khó khăn phải đối mặt, định hướng cải thiện cho tháng tiếp theo và thông tin để các bộ phận
được biết.
ĐI TUẦN
Hàng tuần, các cấp lãnh đạo CSVC sẽ thay phiên nhau đi
tuần tại một điểm làm việc được chỉ định. Đại diện các bộ
phận khác cũng sẽ tham gia đi tuần để cùng nhau học hỏi
ứng dụng vào bộ phận mình và cùng nhau tìm ra những
điểm chưa tốt để cải thiện và phòng tránh các vấn đề tương
tự có thể xảy ra.

ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Nhằm cải thiện và đảm bảo môi trường làm việc cho
người lao động, hàng năm CSVC phối hợp với trung tâm
quan trắc môi trường đo kiểm các thông số đánh giá chất
lượng môi trường tại các địa điểm làm việc của Công ty,
từ đó lựa chọn ra các hạng mục kiểm tra phù hợp để có
thể quản lý chặt chẽ điều kiện làm việc, đảm bảo sức
khỏe của người lao động, kịp thời phát hiện sai sót và
đưa ra hướng xử lý giải quyết.

CHẾ ĐỘ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
Bên cạnh đo kiểm môi trường làm việc, CSVC cũng
phối hợp với Trung tâm y tế tổ chức khám sức khỏe
định kỳ cho người lao động hàng năm.
Đối với một doanh nghiệp, con người luôn được xem
là nguồn tài sản vô cùngũng quý giá và một trong những
yếu 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, sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu bên cạnh vấn đề an toàn.
Ở CSVC, công tác khám sức khỏe định kỳ được tiến hành theo quy định của Pháp luật Việt Nam
với các nôi dung khám như sau: khám thể lực chung, Hệ hô hấp, Tiêu hóa, Tiết niệu, Nội tiết,
Xương Khớp, Hệ thần kinh, Hệ Bạch huyết, Thị lực, Mắt Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Xét
nghiệm máu, Chụp X-quang, Xét nghiệm nước tiểu.

PHÂN LOẠI KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NĂM 2017
530, 69%

62, 8%

164, 22%

10, 1%
Type
Verykhỏe
healthy
Loại II-Rất

Type
Healthy
LoạiIIII-Khỏe
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Loại III-Trung
bình
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IV- Weak
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4.4. ĐÀO TẠO
Không những tập trung cải thiện hệ thống máy móc thiết bị, CSVC còn tích cực phổ biến các kiến
thức và kỹ năng an toàn cho tất cả các thành viên CSVC nhằm ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy
ra. Sau đây là các khóa đào tạo về an toàn được Công ty tổ chức trong năm 2017:
Số lượng khóa học

Số lượng nhân viên
tham gia đào tạo

Đào tạo vận hành thiết bị nâng

9

223

Đào tạo an toàn phóng xạ

3

27

Đào tạo an toàn hóa chất

3

69

Đào tạo an toàn vận hành nồi hơi

1

10

Đào tạo an toàn hàn cắt

2

58

Đào tạo an toàn cho nhân viên mới

3

75

Đào tạo an toàn chung (áp dụng cho Nhóm 1
và Nhóm 4 theo Quy định Pháp luật)

11

451

Đào tạo PCCC cho nhân viên

2

196

Đào tạo PCCC có sự phối hợp của Công an
PCCC

2

40

Đào tạo ứng phó sự cố cháy nổ

6

100

Đào tạo sơ cấp cứu

1

96

Đào tạo nhận thức mối nguy

61

630

Hạng mục đào tạo

4.5. CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2017
HỆ THỐNG KHU VỰC TỰ CHỊU TRÁCH
NHIỆM CÁ NHÂN (IRAS)
Nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm cá nhân, thúc đầy an
toàn và hiệu suất hoạt động của từng khu vực trách nhiệm,
Sơ đồ khu vực tự chịu trách nhiệm cá nhân của CSVC đã
được xem xét kỹ lưỡng, thảo luận và thống nhất bởi các cấp
lãnh đạo của Công ty.
Theo đó, bảng mô tả công việc và bản đồ ranh giới khu vực
chịu trách nhiệm cá nhân cho từng mã công việc đã được
điều chỉnh và phổ biến đến tất cả các thành viên CSVC.

Một học viên
đang được đào
tạo thực tế về
mối nguy có
thể phát sinh
từ các bộ phận
có chuyển
động quay.

Một học viên
khác đang
kiểm tra mối
nguy từ hoạt
động hàn nối
mass gián tiếp.

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC MỐI NGUY
Trong năm 2017, CSVC đã tổ chức thành công các
khóa đào tạo nhận thức mối nguy cho tổng số 630
thành viên CSVC với mục đích nâng cao nhận
thức thực tế của nhân viên về các mối nguy hiểm
có thể xảy ra trong công việc hàng ngày. Sau buổi
đào tạo, mỗi học viên sẽ làm kiểm tra để đánh giá
khả năng nắm vững nội dung đào tạo. Công ty sẽ
tổ chức đào tạo thường xuyên cho nhân viên mới
trong thời gian tới.

4.6. CHỈ SỐ HIỆU SUẤT
MỤC TIÊU
Mô hình nhà máy
kiểu mẫu 5S
0 vi phạm

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Đào tạo nhận thức
mối nguy
673 nhân viên

0 vi phạm ✓

Tai nạn mất giờ làm việc

Tai nạn mất giờ làm việc
Nhân viên: 0 trường hợp ✓
Nhà thầu: 1 trường hợp

Nhân viên: 0 trường hợp
Nhà thầu: 0 trường hợp
Sự cố
Thao tác các cuộn
lỗi: 0 trường hợp
Cháy nổ: 0 trường
hợp

Diễn tập
13 Bộ phận
Vấn đề phát
sinh
Nhà thầu bị
chấn thương
phải nghỉ điều
trị
Diễn tập
Sự cố cháy nổ

Biện pháp khắc phục
1. Tiến hành các hoạt động an toàn đặc biệt nhằm đẩy mạnh công tác quản lý
việc thực thi Giấy phép thi công và họp TBM; tổ chức các khóa huấn luyện
nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xác nhận năng lượng tồn dư.
2. Quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định và khu vực chịu trách nhiệm;
tăng cường hệ thống tự chịu trách nhiệm cá nhân.
Yêu cầu từng Bộ phận thiết lập quy trình trước khi tổ chức các buổi diễn tập
trong năm 2018
Kiểm tra rà soát các thiết bị tương tự với các thiết bị tại khu vực từng xảy ra
tai nạn và điều chỉnh công suất hoạt động nếu cần.

17.26

15.29
0 0

0 0

0

2015

2016

2017

CSVC

Tần suất chấn thương

Tỷ lệ nghiêm trọng

31.03

2014

Sự cố
Thao tác các cuộn
lỗi: 0 trường hợp ✓
Cháy nổ: 1 trường
hợp

Diễn tập
8 Bộ phận

Tỷ lệ nghiêm trọng các chấn
thương phải nghỉ điều trị
(Số ngày nghỉ điều trị/1 triệu giờ
làm việc)
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0

Đào tạo nhận thức
mối nguy
673 nhân viên ✓

Mô hình nhà máy
kiểu mẫu 5S

Tần suất các vụ chấn thương phải
nghỉ điều trị
(Số ngày nghỉ điều trị/1 triệu giờ
làm việc)
5
2.91
3
1

-1

Nhà thầu

0.51
2014

1.02
0 0

0 0

0
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CSVC

TỶ LỆ THƯƠNG TẬT

Nhà thầu

V. QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
5.1. KHÁI QUÁT CHUNG
Năm 2017, Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt
động, đưa Việt Nam dần trở thành quốc gia sản xuất thép với quy mô lớn nhất Đông Nam Á. Là
một trong những thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam được hưởng các
ưu đãi thuế quan. Nhờ đó, các sản phẩm của CSVC không ngừng tăng tính cạnh tranh trong khu
vực cũng như tại Ấn Độ, Trung Quốc.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn đồng nghĩa với việc lượng thép phục vụ sản xuất các sản
phẩm từ ô tô đến các công trình xây dựng ngày càng nhiều hơn. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
phụ thuộc đáng kể vào đầu tư nước ngoài và sự phục hồi giá cả hàng hóa toàn cầu. Trong năm
2017, Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam đạt 6,81%, không chỉ vượt qua con số mục tiêu 6,7%
mà còn được ghi nhận là mức cao nhất kể từ năm 2011.
Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép của Việt Nam đã có xu hướng tăng trưởng
ổn định kể từ năm ngoái bất chấp lượng thép giá rẻ nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc. Đối với thị
trường nội địa, do mức tiêu thụ thép bình quân đầu người hiện tại còn khá thấp ở mức dưới 300
kg, trong khi nhu cầu thiết lập các dây chuyền cung cấp thép tương đối cao nhằm bắt kịp với sự
phát triển của nền kinh tế quốc gia nên chắc chắn thị trường thép Việt Nam còn nhiều tiềm năng
để đầu tư và khai phá. Trong khi Việt Nam đang dần thể hiện được vị trí quan trọng của mình
trong các nước Khu vực Đông Nam Á, CSVC kỳ vọng sẽ trở thành một doanh nghiệp đóng vai trò
then chốt tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng
cũng như các nguyên liệu phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất thiết bị gia dụng và phuong
tiện đi lại…
5.2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Phụ tùng ô tô

1

CSVC tiếp tục cung cấp sản phẩm cho các doanh nghiệp chế tạo ô
tô/xe máy Nhật Bản. Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu xuất khẩu sang
Châu Âu các sản phẩm CR/CG làm nguyên liệu sản xuất tier 2.
Đồ gia dụng

2

CSVC đã bắt đầu hợp tác với các thương hiệu Nhật
Bản/Hàn Quốc như Samsung, LG, Daikin.
Trục máy

3
Để đáp ứng đa dạng nhu
cầu của khách hàng hiện
tại và thu hút ngày càng
nhiều khách hàng tiềm
năng đến với Công ty,
trong năm 2017, CSVC
đã nỗ lực nghiên cứu và
sản xuất các phẩm chất
lượng cao, cụ thể như
bảng bên:

CSVC đã tiến hành xuất khẩu sang thị trường Châu Âu sản
phẩm CR dùng làm nguyên liệu chế tạo trục máy.
Phụ tùng mô tô

4

Trong năm 2017, các sản phẩm ES dùng làm nguyên liệu
chế tạo phụ tùng mô tô cũng được triển khai xuất khẩu
sang Trung Quốc, Đài Loan và Châu Âu.
Vật liệu xây dựng

5

Cũng trong năm qua, CSVC đã nghiên cứu và phát
triển các nguồn nguyên vật liệu xây dựng chịu tải
trọng cao phục vụ cho ngành công nghiệp xây dựng.

5.3. TIẾP THỊ SẢN PHẨM

Năm 2017, CSVC cung cấp
cho thị trường 883K tấn thép,
trong đó tổng lượng thép cung
cấp cho thị trường nội địa
chiếm 47% và xuất khẩu
chiếm 53%. Ngoài ra trong
năm qua, các dây chuyền của
CSVC cho ra lò các mặt hàng
chiếm tỷ lệ lần lượt là: thép
cuộn phủ dầu (PO): 8%, thép
ASCR: 13%, thép cuộn cán
nguội (CR): 31%, thép mạ
kẽm (CG): 28% và thép cuộn
điện từ (ES): 12%.

DOANH THU THEO SẢN PHẨM
NĂM 2017

DOANH THU THEO THỊ PHẦN
NĂM 2017

47%
53%

Xuất khẩu

Nội địa

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
NĂM 2017

Tính riêng thị trường xuất
khẩu, 28% lượng thép của
CSVC được bán cho Hoa Kỳ.
40% sang Châu Âu và 32%
sang các nước khu vực Đông
Nam Á.
HOA KỲ

CHÂU ÂU

CHÂU
Á

KHÁC

VI. CÁC ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI
Năm 2017, CSVC tiếp tục nỗ lực cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động,
làm củng cố thêm niềm tin và thúc đẩy mối quan hệ cũng như sự gắn kết giữa nhân viên và
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng
tôi nhận thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình đối với xã hội. Chính vì thế, ngoài cam kết
mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng tới
vấn đề an sinh cuộc sống của cộng đồng sở tại.

TRAO QUÀ TẾT 2017 CHO NGƯỜI
NGHÈO TẠI XÃ MỸ XUÂN
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, với sự hỗ trợ
của hội chữ thập đỏ huyện Tân Thành, CSVC
và Công đoàn Công ty đã đến thăm, chúc tết
và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, neo
đơn tại xã Mỹ Xuân. Cùng đi có Tổng Giám
Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Tổng quản lý
Khối Sản Xuất, các thành viên trong ban
chấp hành Công Đoàn Công ty và một số
thành viên khác của CSVC.
CSVC đã trao 45 suất quà, mỗi suất trị giá
500 nghìn đồng cho các hộ nghèo, neo đơn.
Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo của CSVC đã
thăm hỏi chúc Tết, đồng thời chia sẻ, động
viên bà con tiếp tục cố gắng, nỗ lực vươn lên
phát triển kinh tế, làm chủ cuộc sống.

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI CSVC

Với mong muốn đem lại sự sống cho những người kém may mắn, mang đến niềm tin, niềm hy
vọng ở tình người, sáng ngày 14/07/2017, được sự đồng ý của Ban Lãnh đạo CSVC, BCH Công
đoàn đã phối hợp cùng Trung tâm truyền máu Khu vực Chợ Rẫy (TPHCM) và Hội chữ thập đỏ
Huyện Tân Thành tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện ngay tại Công ty. Đông đảo các
bạn nhân viên đã tập trung từ rất sớm tại phòng Hội nghị Tòa nhà hành chính để được tư vấn, kiểm
tra sức khỏe và làm các thủ tục hiến máu. Trong số đó có một số bạn đã tham gia hiến máu nhiều
lần trước đây.
Hiện nay rất nhiều bệnh viện đang cần nguồn máu điều trị được cung cấp từ Viện Huyết học và
truyền máu trung ương. Tuy nhiên, việc khan hiếm máu điều trị vẫn thường xuyên diễn ra do
lượng máu tiếp nhận phần lớn còn phụ thuộc vào người nhà bệnh nhân và người cho máu lấy tiền.

“Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Hãy thử tưởng tượng một tai
nạn bất ngờ xảy ra khiến bạn mất đi một lượng máu lớn gây nguy hiểm
tới tính mạng, bạn sẽ thực sự cảm nhận được từng giọt máu quý giá như
thế nào. Chỉ cần bạn khỏe mạnh và sẵn sàng chia sẻ, chỉ 10 phút thôi,
lượng máu hiến đi của bạn đã có thể cứu sống 3 con người. Chính vì thế,
đừng ngần ngại hiến máu khi có thể và vận động những người xung
quanh tham gia việc làm ý nghĩa này nhé!!

CSVC
Chất lượng của chúng tôi,
Cuộc sống tốt hơn của bạn

