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HÔNG DIỆP TỪ CHỦ TỊCH 

Hiện nay, khi cạnh tranh thương trường ngày 

càng khốc liệt, những yêu cầu, đòi hỏi từ 

khách hàng ngày càng cao và xã hội có cái 

nhìn ngày càng khắt khe hơn thì bên cạnh 

những lợi ích phát triển riêng của từng doanh 

nghiệp phù hợp với pháp luật hiện hành, bất 

kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển bền 

vững đều phải biết gắn kết với lợi ích chung 

của cộng đồng xã hội. Hiểu rõ đây là một yêu 

cầu khách quan, cấp thiết, ngay từ những 

ngày đầu thành lập, CSVC đã cam kết không 

ngừng thực thi, tuân thủ không chỉ những 

chuẩn mực để bảo đảm sản xuất có lợi nhuận 

mà còn cả những điều kiện về bảo vệ môi 

trường thiên nhiên, môi trường lao động, thực 

hiện các hoạt động an sinh xã hội như nhân 

đạo, từ thiện….  

Năm 2018, hoạt động sản xuất và kinh doanh 

của CSVC gặp phải không ít khó khăn. Cuộc 

chiến thương mại căng thẳng Mỹ-Trung đã 

tác động mạnh đến nền kinh tế của nhiều 

quốc gia, nhiều lĩnh vực, đặc biệt là với ngành 

thép. Trong năm vừa qua, nguồn thép phá giá 

nhập khẩu vào Việt Nam khiến thị trường 

thép nội địa gặp nhiều biến động và gây ảnh 

hưởng cho nhiều nhà máy thép mà trong đó 

có CSVC. Tuy nhiên, trong khi khá nhiều 

doanh nghiệp phải đối mặt với khủng hoảng 

thì với việc chủ động đổi mới trong sản xuất 

kinh doanh, CSVC đã có thể tự tin đứng vững 

trên thương trường trong những thời khắc 

khó khăn nhất và gặt hái những thành tựu rất 

đáng ghi nhận. Thành công trước tiên có thể 

nói đến là năm vừa qua, CSVC đã đảm bảo 

an toàn lao động cho nhân viên khi không có 

trường hợp hợp tai nạn lao động mất giờ làm 

việc nào xảy ra trong Công ty. Đây là nền 

tảng cốt lõi quyết định các yếu tố phát triển 

của toàn doanh nghiệp. Năm 2018, doanh số 

bán hàng của CSVC đạt khoảng 960.000 tấn, 

tương đương 80% tổng sản phẩm sản xuất 

được trong năm, tăng khoảng 86.000 tấn so 

với năm 2017. Ngoài ra, bằng những nỗ lực 

không ngừng trong việc cải tiến công nghệ 

sản xuất giúp tiết kiệm năng lượng và tạo ra 

những sản phẩm ngày càng thân thiện với 

môi trường, ngày 28 tháng 02 năm 2018, 

Công ty đạt được chứng nhận ISO 50001.  

Bên cạnh việc tạo ra những giá trị về kinh tế, 

CSVC còn luôn trân trọng những giá trị tinh 

thần, tình đoàn kết và đẩy mạnh phong trào 

thiện nguyện, chung tay góp sức ủng hộ và 

gây quỹ theo chính sách an sinh xã hội của 

nhà nước. Với khả năng đáp ứng tất cả các 

tiêu chí phát triển bền vững trong mọi khía 

cạnh kinh tế - môi trường - xã hội được thiết 

lập bởi các chuyên gia hàng đầu từ Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

T 
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(VCCI), các cơ quan chính phủ và các tổ chức 

trong ngoài nước, ngày 22 tháng 11 năm 2018, 

CSVC vượt qua hàng trăm doanh nghiệp xuất 

sắc để lần thứ 02 liên tiếp được vinh danh 

trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền 

vững Việt Nam năm 2018”, đồng thời được 

chọn làm một trong năm điểm cầu truyền 

hình trực tiếp trong chương trình “Dấu ấn Bà 

Rịa – Vũng Tàu” diễn ra ngày 31 tháng 12 

năm 2018 của Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh. 

Trên đây là những đánh giá chung sơ lược về 

tình hình hoạt động của CSVC trong năm 

2018. Để nắm rõ chi tiết nhằm hiểu hơn về  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

những nỗ lực trong việc thực hiện Chính sách 

trách nhiệm xã hội năm vừa qua của Công ty, 

mời mọi người cùng theo dõi báo cáo sau đây. 

Xin chân thành cám ơn. 

 

 

 

LEE, JIUNN-YANN 

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 
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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. 

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. 

Công ty cổ phần China Steel Sumikin Vietnam (CSVC) là một trong những nhà 

máy sản xuất thép tấm tiên tiến nhất trên thế giới được thành lập và hoạt động 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam. 

Nhằm nắm bắt kịp thời trước sự phát triển nhanh chóng của thị 

trường thép Đông Á, ngày 17/05/2009, 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  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. 

I. GIỚI THIỆU 

1.1. Toàn cảnh về CSVC 

3 



 

 

  

 

 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

 

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 

Hoàn thành việc lắp đặt các dây chuyền 

CAL, CGL và ACL. Các dây chuyền lần 

lượt được chạy thử ngày 02/01/2013. 

 

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. 

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). 

 

2009 

2011 

2012 

2013 

1.2.  CÁC SỰ KIỆN 

CHÍNH 
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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 

CSVC hoàn thành xây dựng Ký túc xá cho nhân 

viên và chuyên gia nước ngoài, cung cấp chỗ ở 

cho khoảng 400 người. 

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. 

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 

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. 

 

31/03/2015 

CSVC được cấp Chứng nhận là thành viên Hội 

DA (Hội thiết bị điện gia dụng) của Công ty 

TNHH Samsung Electronics. 

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. 

Tháng 09/2015 

Chuyền CGL đạt công suât tối đa. 

23/09/2015 

CSVC xuất kho đạt mốc 1 triệu tấn thép thành 

phẩm. 

25/11/2015 

CSVC được vinh dự nhận giải thưởng “Thương 

hiệu vàng năm 2015” của Bộ Công Thương. 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

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. 

06/12/2017 

CSVC vượt qua hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc 

Việt Nam trở thành “Top 100 Doanh nghiệp bền 

vững Việt Nam 2017” 

 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

28/02/2018 

CSVC đã thông qua cuộc kiểm toán cuối cùng 

của Tổ chức chứng nhận NQA và đạt được ISO 

50001: 2011. 

01/08/2018 

Hội đồng Quản trị ra quyết định bổ nhiệm ông 

Lee, Jiunn-Yann trở thành tân Chủ tịch kiêm 

Tổng Giám đốc Công ty CSVC. 

22/10/2018 

CSVC vượt qua hàng trăm doanh nghiệp xuất 

sắc để lần thứ 02 liên tiếp được vinh danh 

trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền 

vững Việt Nam năm 2018”. 

 

5 



1.3. Giải thưởng  

 

Chỉ số bền vững doanh nghiệp (CSI) là một 

trong những sáng kiến của VCCI nhằm thúc đẩy 

sự bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp như 

một thước đo giá trị doanh nghiệp dựa trên các 

tiêu chí phát triển bền vững về kinh tế, môi 

trường và xã hội. Là một trong nhiều sáng kiến 

thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng 

doanh nghiệp Việt Nam của VCCI, Chỉ số bền 

vững doanh nghiệp (CSI) được phát triển như 

một chỉ số có giá trị cho doanh nghiệp dựa trên 

các chỉ số bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, 

môi trường và xã hội và là công cụ để thừa nhận 

đo lường các mục tiêu và quản lý thay đổi để cải 

thiện hiệu suất bền vững của một doanh nghiệp.  

CSI sẽ bao gồm các chỉ số phù hợp với bối cảnh 

chính trị, xã hội trong nước cũng như các thông 

lệ quốc tế.  
  Thông qua việc đáp ứng tất cả các tiêu chí 

phát triển bền vững về mọi mặt kinh tế - 

môi trường - xã hội được thành lập bởi 

các chuyên gia hàng đầu của Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), các cơ quan chính phủ, tổ chức 

trong và ngoài nước, vào ngày 22 tháng 

11 năm 2018, CSVC đã vượt qua hàng 

trăm Doanh nghiệp xuất sắc để lần thứ 2 

liên tiếp được vinh danh trong "100 

doanh nghiệp phát triển bền vững hàng 

đầu Việt Nam năm 2018”. Giải thưởng 

giúp nâng cao uy tín và khả năng cạnh 

tranh của CSVC cũng như tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế. 

  

TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2018 

       Chủ tịch CSVC tại lễ trao giải “Top 100 Doanh   

Nghiệp bền vững năm 2018” 
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1.4. Sơ đồ tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

KHỐI QUẢN LÝ 

 

KHỐI SẢN XUẤT 

 

KHỐI THƯƠNG MẠI 

 
         Bộ phận Kinh doanh # 1 

Bộ phận Kinh doanh #2 

Bộ phận Thu mua & 

Vận chuyển 

Bộ phận Nhân sự 

Bộ phận Tài chính & Kế 

toán 

Bộ phận Tổng vụ và Quan 

hệ cộng đồng 

Bộ phận Công nghệ 

Thông tin 

Bộ phận An toàn và Quản lý môi 

trường 

 Bộ phận Cán nguội 

 Bộ phận Ủ và Mạ kẽm 

 Bộ phận ACL và đóng gói thành 

phẩm 

 Bộ phận Quản lý chất lượng 

 Bộ phận Bảo trì và Kỹ thuật 

 Bộ phận Quản lý sản xuất và hậu 

cần 

 Bộ phận Tiện ích 

 

Văn phòng Tổng Giám 

đốc 

 

                    

 

 

 

Trợ lý đặc biệt 

của TGĐ 

Ban quản lý an toàn và sức khỏe 

nghề nghiệp 

 

M1 

M2 

M4 

M5 

P1 

P2 

P6 

P7 

P8 

P3 

P4 

P5 

C3 

C2 

C1 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

 
HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 

 

CHỦ TỊCH 

 
TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

 

PHÓ TỔNG 

 GIÁM ĐỐC 
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1.5. Hoạt Động Kinh Doanh của Chúng Tôi 
 

CSVC  ngày càng phát triển trong hoạt động sản xuất  cũng như hoạt động kinh doanh, bước 

đột phá trong tăng trưởng kinh doanh đã tạo nên những thành tựu  đáng kể từ những đóng góp 

của đội ngũ nhân viên giàu kỹ năng và đầy kinh nghiệm với  những hiểu biết chuyên môn, các 

thiết bị sản xuất kỹ thuật tiên tiến và hiện đại, triết lý kinh doanh tích cực.Chất lượng sản phẩm 

và chất lượng  dịch vụ hướng đến khach hàng tiêu dùng mạnh mẽ  luôn được duy trì và không 

ngừng nâng cao, công ty luôn nổ lực thực hiện đều đặn theo phương châm “Chất Lượng của 

Chúng Tôi, Cuộc Sống Tốt Hơn của Bạn”.  Như thường lệ, sự hài lòng của khách hàng được 

cảm nhận và đạt được khi nhu cầu về các sản phẩm CSVC đang bùng nổ mạnh mẽ và doanh 

nghiệp đang phát triển mạnh ở cả thị trường trong và ngoài nước.  

Trong năm 2018 vừa qua, môi trường kinh doanh trở nên không khả quan đối với ngành thép 

trong nước và quốc tế, các nhà sản xuất thép nội địa đều chịu ảnh hưởng của những rối loạn thị 

trường trong hoạt động kinh doanh một cách rõ ràng. Trong năm 2018, thị trường kinh doanh 

đối với ngành thép ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung gặp nhiều khó khăn, nhiều 

doanh nghiệp trên cả nước phải đối đầu với nhiều rủi ro và thiệt hại. Cùng là công ty sản xuất 

thép, CSVC cũng không nằm ngoài những thách thức chung này của thị trường thép và chịu 

thiệt hại nhỏ trong việc kinh doanh cả năm vừa qua. Tuy nhiên, bằng những nổ lực và luôn tìm 

cách khắc phục, công ty đã vượt qua được thời gian khó khăn ấy và đạt được mức sản lượng 

sản xuất và bán hàng cao nhất kể từ lúc bắt đầu hoạt động kinh doanh, việc khai thác đầy đủ 

công suất sản xuất dần đến trong tầm tay, và cơ chế quản lý hiệu quả đã hỗ trợ tốt cho hoạt 

động cắt giảm những chi phí không cần thiết. Trên thực tế, thách thức kinh doanh chủ yếu đến 

từ những ảnh hưởng thăng trầm của cuộc chiến thương mại khốc liệt giữa Mỹ và Trung Quốc   

cộng với nguồn thép phá giá nhập khẩu vào Việt Nam khiến thị trường thép nội địa gặp nhiều 

biến động và gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đàm phán giá cả của các công ty thép, trong 

đó có CSVC.Vì thế thị trường quốc tế tạm thời đang được giải tỏa trong nửa cuối năm 2018, 

và giá cả xuất khẩu cũng đã phản hồi qua việc điều chỉnh giảm nhẹ. Mặc dù vậy, tâm lý thị 

trường vẫn tin tưởng sâu sắc rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cuối cùng sẽ đạt được một thỏa 

thuận thương mại để kết thúc cuộc chiến thương mại dai dẳng trong nửa đầu năm 2019 Tiếp 

theo, Trung Quốc sẽ đối mặt với nhu cầu trong nước đối với nguồn cung thép sớm trở lại phục 

hồi trong khi sản lượng thép tồn kho đang được thiết lập một cách chậm chạp, và những sự 

kiện này sẽ có khả năng vô hiệu hóa những ảnh hưởng của các sản phẩm thép từ Trung Quốc  

trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, thị trường thế giới được dự đoán sẽ trở nên ấm dần trở 

lại và được ổn định bắt đầu từ Quý Ba năm 2019, và CSVC sẽ nhanh chóng lấy lại đà phát triển 

trong kinh doanh. 

Sự tăng trưởng không ngừng của các chỉ số sản lượng bán hàng đạt đến 952,011 tấn và việc cắt 

giảm chi phí liên tiếp trong năm 2018 đã minh chứng cho việc tăng trưởng kinh doanh của 

công ty đã đi đúng hướng, vì vậy những dự báo tươi sáng về bức tranh kinh doanh trong năm 

2019 đang được cho là đầy hứa hẹn và được cảm nhận rõ rệt. 
 

Đơn vị: Đô la Mỹ 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

Doanh thu 356,943,760.00 287,861,439.00 432,741,169.00 563,428,108.00 698,670,814.00 

Lỗ/Lợi nhuận sau thuế -58,307,683.00 -83,853,053.00 1,052,370.00 1,917,161.00 -4,791,760.00 

Lỗ/Lợi nhuận trên cổ phần -0.06 -0.09 0 0 -0.005 

Cổ tức 0 0 0 0 0 
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pII. CHÍNH SÁCH 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. 
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2. 2 Chế độ đãi ngộ và phúc lợi 

2.2.1 Phụ cấp đi lại 
Công ty luôn đảm bảo cho nhân viên đến 

nơi làm việc một cách thuận tiện nhất bằng 

cách hỗ trợ xe đưa đón đi làm hàng ngày 

cho tất cả nhân viên làm việc giờ hành chính 

ở các tuyến  gồm: Thành phố Hồ Chí Minh 

(gồm 2 tuyến Thủ Đức - Quận 1), Biên Hòa 

và Bà Rịa -Vũng Tàu đến CSVC và ngược 

lại; Riêng nhân viên làm ca sẽ được sắp xếp 

xe đưa đón ở các tuyến Biên Hòa và Bà Rịa 

– Vũng Tàu đến CSVC và ngược lại.  

Ngoài ra, CSVC còn hỗ trợ xe miễn phí vào 

hai ngày cuối tuần tuyến Vũng Tàu – Thành 

Phố Hồ Chí Minh để đáp ứng nhu cầu đi lại 

cá nhân cho tất cả nhân viên hiện đang làm 

việc tại công ty. 

CSVC đã và luôn duy trì 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 luôn được cài đặt sẵn sàng, 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 người đi xe. 

Vừa qua, công ty cũng đã xem xét đổi xe mới cho tuyến Biên Hòa và tăng cường 1 xe 

29 chỗ tuyến Bà Rịa. Ngoài ra, CVSC còn triển khai huấn luyện an toàn cho tất cả các 

tài xế khi lưu thông trong khu vực nội bộ của công ty. 

2.2.2 Cơ hội đào tạo và phát triển  

Phát triển nguồn nhân lực luôn 

là vấn đề được đặt lên hàng đầu 

ở hầu hết các doanh nghiệp. 

Năm 2018 vừa qua, CSVC đã 

không ngừng nỗ lực cải thiện 

chính sách đào tạo, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các hoạt 

động dạy và học trong nội bộ 

Công ty. Quy định đào tạo 

được cập nhật mới, bổ sung 

điều khoản về “Đào tạo viên 

nội bộ” (bao gồm điều kiện và 

quyền lợi), nhằm khuyến khích 

các nhân viên tiềm năng chia sẻ 

kiến thức, kinh nghiệm làm việc cho các thành viên CSVC. 

Biểu Đồ Phân Bổ Đào Tạo 

47%

6%

1%

25%

3%

18%

Môi trường, An toàn 
và Sức khỏe

Nhân sự

Quản trị

Sản xuất

Nâng cao hiệu suất hoạt 
động

Chất lượng & Đảm 
bảo chất lượng
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Năm 2018, CSVC dành 4,069 ngày công lao động để thực hiện các khóa đào tạo. CSVC 

là một Công ty sản xuất nên các khóa đào tạo về Môi trường & An toàn Vệ sinh Lao 

động (47%); đào tạo kiến thức Sản xuất (25%) và Quản lý Chất lượng (18%) luôn được 

Công ty tổ chức thường xuyên nhằm đảm bảo sản phẩm cung cấp cho khách hàng luôn 

đạt chất lượng tốt nhất.  

Nổi bật trong năm 2018, với mục tiêu 

đào tạo cho cấp quản lý trực tiếp 

(Quản đôc/Tổ trưởng), Công ty đã 

triển khai bước đầu chương trình đào 

tạo trong Công Nghiệp (TWI).  TWI 

là khóa học đòi hỏi sự chủ động trong 

học tập lẫn thực hành, giúp người 

giám sát, trưởng nhóm và bất kỳ ai chỉ 

đạo công việc của người khác có được 

các kỹ năng cần thiết, bao gồm 3 khóa 

học (Hướng dẫn công việc_JI, 

Phương pháp công việc_JM, Quan hệ 

công việc_JR). 

JI: Huấn luyện quản trị viên cách hướng 

dẫn nhân viên, giúp họ nhanh chóng ghi 

nhớ để thực hiện công việc một cách chính 

xác, an toàn và tận tâm.  

JM: Huấn luyện quản trị viên cách cải tiến 

phương pháp công việc để sản xuất số 

lượng lớn sản phẩm chất lượng hơn trong 

thời gian ngắn hơn bằng cách sử dụng tốt 

nhất nhân lực, máy móc. 

JR: Huấn luyện các quản trị viên khuôn khổ 

lãnh đạo để có mối quan hệ làm việc tốt và 

cách giải quyết vấn đề con người phát sinh. 
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2.3 Các hoạt động khác 

 ác hoạt động được tổ chức bởi công ty và công đoàn CSVC luôn mang lại những giây 

phút vui chơi thư giãn, nâng cao tình thần thể dục thể thao và gắng kết tất cả mọi người 

lại với nhau. Đây còn môi trường để tri ân đến tất cả nhân viên - những người đã đóng góp 

công sức của mình cho sự phát triển của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Tết Trung Thu 
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Teambuilding 

 

Giải bóng đá mini 
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 gày 31/12/2018, đài Phát Thanh và Truyền 

hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 

thành công chương trình truyền hình trực tiếp 

mang tên “Bà Rịa – Vũng Tàu: Dấu ấn 2018” 

tại quảng trường 27/4 – Thành Phố Bà Rịa và 

04 điểm cầu truyền hình khác. Chương trình 

được thực hiện nhằm khắc họa những thành 

tựu đã đạt được qua quá trình phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh năm 2018, đồng thời lan tỏa tinh thần 

gắn kết của cả hệ 

thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng 

đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng 

tiếp tục chung sức xây dựng địa phương trong 

năm mới 2019.  

Là đại diện cho lĩnh vực sản xuất thép tại tỉnh 

BRVT, CSVC đã có nhiều kết quả tốt trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt 

nghĩa vụ đối với nhà nước cũng như thực hiện 

tốt các chế độ chính sách đối với người lao 

động. CSVC đã vinh dự được chọn làm 01 

trong 04 điểm cầu truyền hình trực tiếp của 

chương trình. 

N 

Dấu ấn 

Bà Rịa-Vũng Tàu  

Tiệc Tất Niên 
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BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG 

 

Trong những năm gần đây, một sự quan tâm lớn đã được  diễn ra về sự cần thiết cho các công ty để tham gia hay mở 

rộng dây chuyền sản xuất của họ trong ngành công nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam và các ảnh hưởng về môi trường có 

thể  kèm theo. Tuy nhiên, không một ai có thể chối bỏ rằng việc sản xuất thép không nhất thiết phải liên quan đến các 

vấn đề môi trường nếu chúng ta thấy quản lý môi trường toàn diện, là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ của 

chúng tôi. CSVC đang nỗ lực cống hiến sức mình vào công cuộc bảo vệ môi trường trên toàn thế giới. Chúng tôi đang 

bảo tồn nhiều hơn, sử dụng ít hơn, tìm nguồn cung ứng nguyên liệu có trách nhiệm hơn với môi trường sống xung quanh 

chúng ta.  

3.1.  QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Chúng tôi cố gắng trở thành một tập đoàn thực sự thân thiện với môi trường bằng cách tiến hành các hoạt 

động kinh doanh từ góc độ đạo đức và tôn trọng môi trường. 

  CHÍNH SÁCH CƠ BẢN 

TUÂN THỦ 

Nhằm đáp ứng các yêu cầu 

của pháp luật có liên quan 

trong nước và khu vực nơi 

chúng tôi hoạt động. 

HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ 

Nhằm thực hiện một cách tiếp cận chính để giải 

quyết các khía cạnh môi trường trong quá trình 

hoạt động của chúng tôi. Bên cạnh việc tuân thủ 

luật pháp và quy định về môi trường, CSVC sẽ 

hợp tác với khách hàng và nhà cung cấp để thúc 

đẩy các hoạt động nhằm giảm tác động môi 

trường ở mọi giai đoạn hoạt động kinh doanh từ 

quy trình sản xuất đến vận chuyển sản phẩm, cải 

thiện hơn nữa việc bảo tồn môi trường và hiệu 

quả của tài nguyên và năng lượng,  đồng thời 

tăng cường giảm thiểu và tái chế chất thải trong 

và ngoài công ty. 

CẢI TIẾN 

CÔNG NGHỆ 

LIÊN TỤC  

Nhằm cải thiện sự ảnh hưởng đến 

môi trường của các quy trình và sản 

phẩm của chúng tôi thông qua 

nghiên cứu và phát triển các công 

nghệ mới, ngăn ngừa và giảm phát 

thải và phát hành, giảm thiểu chất 

thải và kiểm soát tiếng ồn. 

NHÂN VIÊN 

VÀ NHÀ 

CUNG CẤP 

Để khuyến khích  hành vi có trách 

nhiệm và duy trì môi trường làm việc 

lành mạnh,công ty  đã cung cấp các 

chương trình giáo dục môi trường và 

nâng cao nhận thức cho nhân viên, 

thông báo thông tin môi trường một 

cách đầy đủ và kịp thời để luôn được xã 

hội tin tưởng và đánh giá cao. 

CỘNG ĐỒNG 

ĐỊA PHƯƠNG 

VÀ ĐA DẠNG 

SINH HỌC 

Nhằm đáp ứng mối quan tâm ngày càng tăng của chính 

quyền địa phương và các  ban ngành về  vấn đề môi 

trường cũng như bảo vệ môi trường sống chung và môi 

trường hoang dã trong và xung quanh khu vực của chúng 

tôi. Chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực phát triển các công 

nghệ hiện đại có thể giải quyết các vấn đề tương lai của 

môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời cung 

cấp cho xã hội các sản phẩm góp phần bảo tồn môi 

trườngnăng lượng. & tài nguyên. 
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MÔI TRƯỜNG 

Tầm nhìn và chiến lược của tổ chức quản lý môi trường 

CSVC 

Kế hoạch quản lý môi trường 

trung hạn  năm 2019 

1.Nâng cao và 

thúc đẩy việc 

quản lý môi 

trường hơn 

nữa 

2.Thúc đẩy một 

cách đầy đủ các 

hành động để 

giảm thiểu tai 

nạn môi trường 

3.Thúc đẩy về 

việc giảm thiểu 

chất thài nguy 

hại 

4.Góp phần nâng 

cao nhận thức của 

nhân viên về vấn 

đề môi trường 

TẦM NHÌN 

NHIỆM VỤ 

CẠNH TRANH 
 

TRÌNH ĐỘ  
CHUYÊN MÔN 

GIAO TIẾP 

CÁ NHÂN 
 

KHẢ NĂNG 
LÃNH ĐẠO 
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Tổ chức quản lý môi trường 

CSVC thiết lập ủy ban quản lý môi trường được điều hành bởi Tổng Giám Đốc công ty. 

Ủy ban xem xét việc quản lý môi trường tổng thể của CSVC (tức là chi tiết về kế hoạch 

thực hiện, thành tích, khó khăn, v.v.) và tổ chức các cuộc họp thường niên để phân tích 

các xu hướng môi trường. Ngoài ra, nó giúp hướng dẫn các chiến lược môi trường từ 

trung đến dài hạn tại CSVC. Cụ thể, mọi vấn đề được xác định là quan trọng đối với sự 

phát triển của CSVC đều được quyết định như là một phần của chiến lược kinh doanh 

bao trùm, và sau đó sẽ được báo cáo tại các cuộc họp hàng tháng và cuộc họp Đánh giá 

Quản lý, do Tổng Giám đốc chủ trì. 



 

  

 

3.2. ỦY BAN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG        

                                                                        

 ỦY BAN QUẢN LÝ  
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3.3 ĐIỂM CHÍNH CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMS) 

 

 

 

 

 

 

ominate - Environmental Management Awards/ 

Đề cử - Giải thưởng về quản lý môi trường              

Để tạo ra sự cạnh tranh trong việc quản lý môi trường, bộ phận Nhân 

sự đã tổ chức một cuộc thi về “Quản lý Môi trường” nhằn biểu dương những 

nhân viên đã đạt được những thành tựu nổi bật về việc bảo vệ môi trường. 

Chúng tôi hy vọng giải thưởng này sẽ khuyến khích nhận thức về quản lý môi 

trường được mở rộng toàn diện và có thể dẫn đến những thành tựu về môi 

trường lớn hơn cho công ty. 

 

 

 

idening - Environmental Information 

Exchange/ Mở rộng – Trao đổi thông tin 

môi trường 

Dưới sự chỉ đạo của công ty mẹ-CSC, một cuộc họp 

kỹ thuật môi trường được tổ chức định kỳ hướng đến 

vấn đề môi trường trong sản xuất. Cuộc họp là nơi cho 

việc giao tiếp và trao đổi để tăng tăng cường khả năng 

của các nhà quản lý môi trường thông qua các cuộc 

thảo luận. Ngoài ra, CSC còn có duy trì một trang web 

để cho phép các nhà quản lý phụ trách môi trường tại 

CSVC trao đổi và thu thập thông tin đóng góp cho hệ 

thống quản lý môi trường.  

 

 

ducation - Environmental Awareness 

Training/ Giáo dục – Đào tạo nhận thức 

về môi trường 

CSVC cung cấp nhiều loại chương trình để tăng 

cường hiểu biết và nhận thức về việc bảo vệ môi 

trường. Các khóa đào tạo về quản lý Môi trường 

được tổ chức cho nhà thầu và nhà cung cấp. Tất cả 

nhân viên của các bộ phận liên quan được khuyến 

khích tham gia các hoạt động môi trường. Huấn 

luyện về đánh giá nội bộ ISO 14001 được tổ chức 

những người quản lý của CSVC cũng như là nhân 

viên nhà máy. 

ubstance - Environmental Risks/ Tính bền vững – Các rủi ro môi 

trường 

 CSVC tiến hành phân tích và quản lý định kỳ những rủi ro để giảm 

thiểu những tác động của công ty đến môi trường. Chúng tôi cũng xem xét 

những sự thay đổi từ bên trong (vd. Sản phẩm và dịch vụ, cấu trúc, vai trò, trách 

nhiệm, khả năng lãnh đạo, văn hóa, …) và các yếu tố bên ngoài (vd. chính sách, 

kinh tế, dịch vụ kỹ thuật, luật pháp, …). Hợp tác giữa các bộ phận liên quan và 

bộ phận quản lý môi trường cho phép xác định rủi ro môi trường. Sau đó, đánh 

giá và xem xét các rủi ro cao nhất đối với các khía cạnh môi trường đó  để giảm 

thiểu tác động của chúng đối với môi trường. Ngoài ra, để đối phó với các rủi 

ro tiềm ẩn có liên quan như sử dụng năng lượng, nóng lên toàn cầu hoặc ngăn 

ngừa ô nhiễm, CSVC liên tục theo dõi và xác định các rủi ro tiềm ẩn để góp 

phần xây dựng các chính sách môi trường hợp lý.
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3.4 THÚC ĐẨY VIỆC QUẢN LÝ RỦI RO MÔI TRƯỜNG 

CSVC đã và đang  thúc đẩy  việc quản lý các rủi ro môi 

trường với mục đích để liên tục tăng cường và kiểm soát các  

tác động gây ra các rủi ro tiềm ẩn cho môi trường, được triển 

khai theo từng giai đoạn hoạt động  tại nhà máy. Kể từ khi đủ 

điều kiện  đánh giá ISO 14001, tiêu chuẩn quốc tế cho hệ 

thống quản lý môi trường, bắt đầu từ năm 2015, CSVC đã 

tiến hành đánh giá với các bộ phận liên quan trên cơ sở hàng 

năm. Mỗi năm một lần, trước cuộc họp đánh giá quản lý, bộ 

phận quản lý môi trường của  công ty sẽ thực hiện kiểm tra 

nội bộ. Các kết quả được báo cáo cho quản lý cấp cao và  sử 

dụng trong việc đưa ra các chiến lược môi trường mới được 

thay đổi và đặt ra các mục tiêu cho một hệ thống quản lý môi 

trường hiệu quả. 

CSVC áp dụng các hệ thống khác 

nhau để cải thiện chất lượng khí 

thải trước khi thải qua ống 

khói nhà máy.Thứ nhất, 

chúng tôi thiết lập hệ thống 

với một tiêu chuẩn thấp hơn so 

với các quy định và tiêu chuẩn 

môi trường. Thứ hai, chúng tôi đã lắp đặt một hệ thống hấp 

thụ để giảm nồng độ  các chỉ số khí thải trước khi thải qua 

ống khói. Cụ thể, để giảm lượng khí thải sulfur dioxide (SO2) 

và nitơ dioxide (NO2) xung quanh, CSVC đang thực hiện các 

biện pháp để chèn thiết bị hiệu quả, bao gồm thiết bị giảm 

phát thải SO2 và NO2 và hệ thống xử lý khí thải. Chúng tôi 

cũng đang tiến hành giám sát hàng năm và định kỳ đo các 

thông số không khí xung quanh để đảm bảo rằng không có 

khí thải bất thường được thải ra môi trường. 

CSVC sử dụng thích hợp 1,2 

triệu m3 nước ngọt mỗi năm 

trong tất cả các công trình hành 

chính và nhà máy. Lượng lớn 

nước chứa này  gây thiệt hại 

đáng kể cho tài nguyên nước. 

Để giảm tác động đáng kể đến 

tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi cố gắng tái sử dụng và tuần 

hoàn lại nước ngọt được cung cấp cho hệ thống nước làm mát. 

Hiện tại, nhà máy của chúng tôi đang trong quá trình áp dụng 

quy trình tái sử dụng nước thải. Nếu áp dụng hệ thống này 

thành công, chúng  tôicó thể tái sử dụng khoảng 90% lượng 

nước thải. 

Xem xét tầm quan trọng của việc ngăn ngừa ô nhiễm nước, 

chúng tôi đã lắp đặt các máy móc, thiết bị như thiết bị kiểm 

duyệt, máy dò, van ngắt hoặc hố khẩn cấp; thiết lập quy trình 

công việc an toàn để làm việc hiệu quả; cung cấp đào tạo định 

kỳ để nước thải sẽ không được thải ra bên ngoài nhà máy của 

chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp 
Ngoài ra, chúng tôi còn làm biên bản hằng ngày dể theo dõi giám 

sát chất lượng nước thải. cũng như là duy trì và nâng cao hiệu 

suất của thiết bị trong qúa trình xử lý nước thải. 

 

 

 

 

 

 

Đối với việc bảo vệ môi trường đặc 

biệt đối với đất và nước ngầm, 

chúng tôi đang tuân thủ theo các 

quy định của chính quyền địa 

phương. Thông thường, bộ phận 

môi trường sẽ tuần tra và kiểm tra tình trạng đất xung quanh nhà 

máy. Nếu đất bị ô nhiễm, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc phản ứng 

khẩn cấp ngay lập tức. 

Hai lần mỗi năm, chúng tôi mời các cơ quan có thẩm quyền đánh 

giá các thông số đất và lập báo cáo cho Chính phủ. Nếu phát hiện 

ô nhiễm đất, chúng tôi sẽ có hành động phù hợp theo hướng dẫn 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thông thường, việc xả nước thải 

trong quá trình vận hành nhà máy 

của chúng tôi là rất lớn (tức là nước 

làm mát, nước công nghiệp phát 

sinh từ quá trình sản xuất, chất thải 

sinh hoạt và nước mưa chảy tràn). 

Ngoại trừ dòng nước mưa, tất cả các loại nước thải được tạo ra 

từ giai đoạn vận hành đã được đưa đến hệ thống xử lý nước thải 

để đáp ứng quy định của địa phương trước khi xả vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Mỹ Xuân. Dưới 

sự giám sát của bộ phận tiện ích, chúng tôi đảm bảo kiểm soát 

kỹ lưỡng bằng cách kiểm tra số dư bao gồm lượng chất hóa học 

có liên quan, lượng thải ra môi trường và khối lượng xử lý. Theo 

quy định của Sở Công Thương, hàng năm chúng tôi báo cáo 

lượng chất hóa học được sản xuất.  
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3.5 THÚC ĐẨY HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG 
CSVC đã xây dựng một hệ thống quản lý môi trường để 

giảm thiểu rủi ro môi trường, được thúc đẩy bằng cách kết 

hợp kiểm toán bên ngoài, bên trong và xoay vòng chu trình 

Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động (Plan-

do-check-act PDCA).  

Hệ thống quản lý 

CSVC xoay vòng hiệu quả chu trình quản lý của PDCA 

thuộc Ủy ban Quản lý Môi trường, nơi triệu tập các cuộc 

họp hàng năm để thúc đẩy hiệu suất môi trường. Bên cạnh 

đó, các cuộc họp định kỳ cũng được tổ chức để Giám đốc 

của các bộ phận liên quan thảo luận về các vấn đề môi 

trường. Đặc biệt, liên quan đến bụi, thoát nước và chất thải 

gây rủi ro môi trường nghiêm trọng, các chuyên gia từ mỗi 

lĩnh vực sẽ tiến hành một cuộc họp để đưa ra các biện pháp 

phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. 

Hiện tại, môi trường kiểm soát CSVC theo tiêu chuẩn ISO 

14001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý môi 

trường và là EMS được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, 

với hơn một nghìn tổ chức được chứng nhận trên toàn thế 

giới. Đạt được chứng nhận ISO 14001 cho thấy cam kết của 

ban quản lý và nhân viên trong việc giảm tác động môi 

trường và liên tục cải thiện tính bền vững của hoạt động 

kinh doanh của công ty.  Điều này phù hợp với quá trình 

kinh doanh  và các chiến lược sử dụng năng lượng hiệu quả  

cũng như sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường. 

Kiểm toán môi trường  

Theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001, CSVC đã xây dựng 

một hệ thống quản lý môi trường, trong đó Giám đốc của 

các bộ phận liên quan đóng vai trò là người chịu trách 

nhiệm. Bộ Môi trường cũng tham gia vào các cuộc kiểm 

toán này để kiểm tra chéo.  Nếu có vấn đề không phù hợp 

xảy ra sẽ được tìm  kiếm và giải quyết ngay lập tức. Hàng 

năm, bộ phận môi trường sẽ tóm tắt và báo cáo cho quản lý 

cấp cao để xem xét tình hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chu trình quản lý môi trường hằng năm 
 

 

Kiểm soát chất thải nguy hại 

CSVC đã nhận ra tầm quan trọng  bởi tác động của các chất thải 

nguy hại đối với môi trường của cộng đồng địa phương, do đó đã 

tăng cường quá trình sản xuất để giảm thiểu lượng chất thải nguy 

hại phát sinh. Để giảm thiểu các yếu tố rủi ro đi kèm với chất thải 

nguy hại, CSVC đã phát triển các công nghệ có thể giảm lượng 

chất thải phát sinh hoặc có thể tái sử dụng. Năm 2018, CSVC đã 

đạt được mục tiêu giảm 1% chất thải nguy hại phát sinh so với 

năm 2017. Đây là thành tựu của tất cả các dây chuyền sản xuất 

và bộ phận môi trường để giảm tác động do chất thải nguy hại 

gây ra. Hơn nữa, để nâng cao nhận thức và nâng cao tinh thần của 

nhân viên về bảo vệ môi trường, chúng tôi sẽ duy trì mục tiêu 

giảm 10% chất thải nguy hại phát sinh so với năm 2018. Thông 

qua kế hoạch này, chúng tôi không chỉ đóng góp cho sự phát triển 

bền vững trong khu vực mà còn chứng minh rằng chúng tôi phục 

vụ như một ví dụ công khai để cung cấp và duy trì môi trường 

làm việc bền vững trong một hoạt động. 

 

Kiểm soát hóa chất thải nguy hại 

Để tránh những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hóa chất thải nguy 

hại, CSVC đã xây dựng Nhà máy tái sinh axit (ARP), có thể tái 

sử dụng hoặc tái lưu thông axit thải nguy hại. Với nỗ lực cơ bản, 

chúng tôi cũng tăng số lượng các nhà quản lý và nhân viên có 

trình độ học vấn với mức độ hóa học đang hoạt động và thực hiện 

một phản ứng khẩn cấp định kỳ để đối phó với rò rỉ hóa chất. Hơn 

nữa, nhân viên làm việc trong khu vực ARP được cung cấp kiểm 

tra sức khỏe đặc biệt để chủ động kiểm soát sự hô hấp của họ. 
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 Thép là một trong những  nguyên vật liệu nồng cốt  góp 

phần cho sự phát triển của xã hội hiện đại và nó chắc chắn 

sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong thế kỷ 21. Vật 

liệu cơ bản tự nhiên này là một trong những sản phẩm đại 

trà lành tính nhất do tốc độ tái chế cao và lượng năng lượng 

tương đối thấp để sản xuất. Tuy nhiên, phát thải CO2 là một 

vấn đề nghiêm trọng đối với ngành thép vì ngành thép phụ 

thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng 

lượng và đá vôi để tinh chế oxit sắt. Ngành thép đóng góp 

khoảng 6-7% vào tổng phát thải CO2 do con người tạo ra. 

Hiểu được điều này, công ty mẹ của chúng tôi, CSC, đã cố 

gắng thúc đẩy quá trình xanh trong hoạt động bằng cách 

tăng năng suất thông qua việc áp dụng các công nghệ sạch 

hơn và hiệu quả hơn trong lĩnh vực sản xuất để có hiệu quả 

trong việc hợp nhất các mục tiêu phát triển kinh tế, môi 

trường và xã hội. Kế thừa nhận thức về tầm quan trọng của 

việc giảm CO2 phát thải từ công ty mẹ, CSVC dự định sẽ 

nỗ lực để giảm thiểu tác dụng phụ này. Chúng tôi cố gắng 

đóng góp vào tăng trưởng năng suất, phát triển bền vững 

chống lại sự nóng lên toàn cầu và phát thải CO2. Ngoài ra, 

trong tương lai gần, chúng tôi cố gắng thiết lập ISO 50001: 

2011 để thay đổi các công nghệ để thân thiện hơn với môi 

trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ngành công nghiệp thép luôn đóng một vai trò quan 

trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. 

Đã đóng góp chủ yếu đến sự tăng trưởng, sự thịnh vượng, 

cơ hội việc làm và sinh kế lớn hơn. Mặt khác, các ngành 

công nghiệp thép bị cho là đẩy nhanh việc tiêu thụ nhiên 

liệu hóa thạch khan hiếm và gây ô nhiễm môi trường địa 

phương, khu vực và toàn cầu bằng việc thải các chất ô 

nhiễm rắn, lỏng và khí ra môi trường xung quanh. 

Ngoài nỗ lực liên quan để giảm lượng khí thải CO2 trong 

quá trình sản xuất, CSVC đã thực hiện quy định về tắt đèn 

trong giờ nghỉ trưa, ngày không làm việc và hướng làm việc, 

hướng lái xe, v.v., như một phần của các hoạt động tiết 

kiệm năng lượng (nghĩa là nâng cao năng suất sản xuất, thu 

hồi nhiệt thải, điều khiển hệ thống chiếu sáng và điều hòa 

không khí, tối ưu hóa hệ thống máy nén). 

Để tóm tắt kết quả của chúng tôi, các chỉ số hiệu suất 

năng lượng (EnPIs) của mức tiêu thụ điện trong năm 2018 

đã giảm đáng kể qua các tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố 

gắng cải thiện hoạt động này bằng cách xác định khu vực 

sử dụng điện đáng kể nhất, sau đó tập trung mạnh vào khu 

vực đó.  

ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ 3.6 NĂNG LƯỢNG VÀ QUY TRÌNH XANH 
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3.7 CHIẾN DỊCH LAN TỎA MỘT HÀNH TINH XANH 

Bắt đầu từ năm 2014, CSVC đã phát động chiến dịch lan rộng phủ xanh trên toàn tỉnh. 

Chúng tôi cố gắng thúc đẩy và hợp tác với các cơ quan chính phủ để đóng góp cho hệ 

sinh thái ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng cách trồng cây xung quanh. Lợi ích lớn nhất từ 

hoạt động này là chuyển đổi từ CO2 sang O2 và hiệu quả làm mát đáng kinh ngạc. 
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IV. AN TOÀN & SỨC KHỎE 

4.1 Văn hóa & Hệ thống quản lý 

4.2 Hội đồng quản lý 

4.3 Các hoạt động thường kỳ 

4.4 Đào tạo 

4.5 Hoạt động trọng yếu 2017 

4.6 Chỉ số thực thi 
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GREETING 

“LUÔN AN TOÀN” 

 

 

CÂU CHÀO 

“LUÔN AN TOÀN” 

2014 

- 

2018 

CSVC 

Văn Hóa An Toàn 

Tại CSVC, Chào hỏi Mọi lúc, Mọi 

Nơi, với Mọi người bằng câu chào 

“LUÔN AN TOÀN” là văn hóa 

chung với ý nghĩa chúc nhau luôn 

làm việc với tinh thần an toàn. 

Được triển khai từ cuối năm 2014 

cho đến nay, “LUÔN AN TOÀN” 

trở thành câu chào hỏi chung áp 

dụng cho tất cả các hoạt động, cuộc 

họp tại CSVC trong suốt 4 năm qua. 

Tinh thần tập thể với cam kết 

“LUÔN AN TOÀN” được truyền tải 

đến từng nhân viên CSVC. Chào 

“LUÔN AN TOÀN” lẫn nhau với 

giọng to rõ cùng với tư thế nghiêm 

túc tạo nên tinh thần tập trung, thống 

nhất và an toàn cho mọi người, mọi 

lúc, mọi nơi tại CSVC cũng như thể 

hiện tinh thần kỷ luật và luôn chiến 

đấu mọi thách thức. Tinh thần 

“LUÔN AN TOÀN” cũng được kỳ 

vọng mở rộng đến các hoạt động 

hàng ngày của nhân viên CSVC.  

Câu chào “LUÔN AN TOÀN” được 

áp dụng cho tất cả nhân viên khi 

nhân viên gặp nhau, nhân viên gặp 

nhà thầu, nhà thầu gặp nhau, nhân 

viên gặp khách, v.v từ đó tạo sự kết 

nối của tất cả thành viên trong công 

ty. 

 4.1 
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 “ĐƯỢC CHỨNG NHẬN” 

OHSAS 18001 

2016 

- 

2018 

CSVC 

Hệ Thống Quản Lý 

Hướng đến quản lý triệt để các vấn đề 

an toàn, cải thiện liên tục môi trường 

lao động và thỏa mãn yêu cầu các tiêu 

chuẩn quốc tế, từ năm 2016, CSVC đã 

đạt được chứng nhận OHSAS 18001 

và duy trì hệ thống liên tục phù hợp 

với tiêu chuẩn OHSAS 18001. Với sự 

nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, các 

cấp Quản lý, nhân viên CSVC cho 

công tác an toàn, CSVC đã vượt qua 

kỳ tái đánh giá của tổ chức chứng 

nhận SGS và duy trì thành công 

chứng nhận OHSAS 18001. Bằng 

cách duy trì OHSAS 18001, CSVC có 

thể đẩy mạnh liên tục công tác quản 

lý an toàn theo tiến trình Kế hoạch, 

Thực hiện, Kiểm tra, Cải tiến liên tục. 

 

 4.1 
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   Hội Đồng Quản Lý An Toàn, Sức Khỏe 

CSVC 

 4.2 

An toàn, sức khỏe là mối quan tâm ưu tiên hàng đầu của CSVC. Hội đồng (Ban) 

An toàn, vệ sinh lao động được thành lập nhằm quản lý triệt để cũng như chuyển 

giao thông suốt các nội dung then chốt, quyết định quan trọng, và chính sách An 

toàn, sức khỏe của công ty. 

An toàn, vệ sinh lao động là trách nhiệm của tất cả cấp quản lý CSVC, do đó 

thành viên Hội đồng bao gồm Chủ tịch – Tổng giám đốc, Tổng quản lý các khối, 

Giám đốc các bộ phận, Trưởng phòng,Quản đốc các nơi làm việc. 
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GREETING 

“LUÔN AN TOÀN” 

2014 

- 

2018 

 

 

HỌP HỘI ĐỒNG 

AN TOÀN, SỨC KHỎE 

2013 

- 

2018 

CSVC 

Các Hoạt Động 

Thường Kỳ 
 

Mỗi tháng, Ban lãnh đạo (Chủ 

tịch, Phó Tổng giám đốc, Tổng 

quản lý & Phó tổng quản lý các 

khối), Giám đốc các bộ phận, 

nhân viên đại diện các bộ phận 

tham gia Cuộc họp Hội đồng An 

toàn, vệ sinh lao động bao gồm 

tuần tra toàn bộ nhà máy để kiểm 

tra tình trạng các phân xưởng, 

thảo luận các nội dung then chốt 

về An toàn & Sức khỏe, báo cáo 

các nội dung theo dõi, rà soát lại 

tình hình cũng như các điểm 

vướng mắc của từng hạng mục, 

sau đó Ban lãnh đạo đề xuất và 

đưa ra các chỉ đạo để cải thiện 

các vấn đề phát hiện, và truyền 

tải thông tin đến các bộ phận. 

 4.3 
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LẦN HỌP 
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GREETING 

“LUÔN AN TOÀN” 

2014 

- 

2018 

 

 

ĐO KIỂM 

MÔI TRƯỜNG 

LÀM VIỆC 

2018 

CSVC 

Các Hoạt Động 

Thường Kỳ 
 

Để có các hành động cải thiện 

môi trường lao động kịp thời, 

CSVC đã kết hợp với các đơn vị 

đo kiểm môi trường đủ chức năng 

tiến hành kiểm tra các yếu tố liên 

quan tại mỗi nơi làm việc hàng 

năm. Đo kiểm môi trường làm 

việc là yếu tố cơ bản làm cơ sở 

lựa chọn các hạng mục khám sức 

khỏe phù hợp, nhằm quản lý đầy 

đủ điều kiện làm việc và bảo đảm 

sức khỏe cho các nhân viên 

CSVC, cũng như kịp thời phát 

hiện các điểm không phù hợp và 

thực hiện các hoạt động cải thiện 

phù hợp để cung cấp môi trường 

làm việc tốt. 
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GREETING 

“LUÔN AN TOÀN” 

2014 

- 

2018 

 

 

KHÁM SỨC KHỎE 

ĐỊNH KỲ 

2018 

CSVC 

Các Hoạt Động 

Thường Kỳ 

Để giám sát điều kiện sức khỏe 

của từng nhân viên, CSVC đã 

phối hợp với Trung tâm y tế để tổ 

chức khám sức khỏe định kỳ cho 

tất cả nhân viên CSVC mỗi năm 

bao gồm khám sức khỏe tổng quát 

và khám sức khỏe các mục đặc 

thù tương ứng với mỗi nhân viên.  

Sức khỏe bền vững của nhân viên 

là yếu tố quan trọng để duy trì 

nguồn nhân lực bền vững cho sản 

xuất thông suốt. Do đó, sức khỏe 

cũng là một trong những mối 

quan tâm hàng đầu bên cạnh an 

toàn cho các nhân viên. 

Các hạng mục khám sức khỏe 

tuân thủ theo quy định Việt Nam 

bao gồm: Kiểm tra thể chất, tuần 

hoàn, tiêu hóa, thận-tiết niệu, nội 

tiết, cơ-xương, thần kinh, tâm 

thần, hệ bạch huyết, hệ hô hấp, 

kiểm tra mắt, bệnh về tai, mũi, 

họng, răng-hàm-mặt, xét nghiệm 

máu, X-quang (tim phổi), Phân 

tích nước tiểu (tổng). 
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119

43

Phân loại khám sức khỏe 2018

Type I- Very healthy Type II- Healthy

Type III- Normal Type IV- Weak
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  HUẤN LUYỆN AN TOÀN, SỨC KHỎE TẠI CSVC 
 4.4 

CSVC không chỉ tuân thủ yêu cầu pháp luật, mà còn tăng cường 

đào tạo kỹ năng & kiến thức liên tục cho nhân viên. Đào tạo & Huấn 

luyện diễn tập được tổ chức định kỳ và liên tục. 

Khóa huấn luyện Số lượng lớp Số lượng học viên 

An toàn thiết bị nâng 6 91 

An toàn bức xạ 3 52 

An toàn hóa chất 6 147 

An toàn làm việc trên cao 5 107 

An toàn hàn & cắt 3 48 

An toàn điện 5 125 

An toàn cho người mới 3 102 

An toàn chung 

(Nhóm 1 & 4 theo Pháp luật) 
11 462 

An toàn chung (Nhóm 6 theo Pháp 

luật) 
4 98 

Huấn luyện chữa cháy cho nhân 

viên 
2 195 

Diễn tập chữa cháy cùng Cảnh sát 2 40 

Diễn tập chữa cháy nội bộ 13 200 

Sơ cấp cứu 2 195 

Nhận thức mối nguy thực tế 3 102 
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GREETING 

“LUÔN AN TOÀN” 

2014 

- 

2018 

 

 

THI ĐUA 

IRAS 

2018 

CSVC 

Hoạt Động 

Trọng Yếu 

Sau khi xây dựng và rà soát lại hệ 

thống vùng chịu trách nhiệm cá 

nhân (IRAS), cuộc thi về hệ thống 

này đã được khởi động nhằm thúc 

đẩy tất cả bộ phận thi đua, không 

chỉ rà soát lại theo tiêu chuẩn mà 

còn củng cố chi tiết hơn cho hệ 

thống khu vực chịu trách nhiệm cá 

nhân của bộ phận mình, nhằm 

hoàn thiện hệ thống này một cách 

đầy đủ về tất cả các khâu gồm tài 

liệu, hiển thị, đào tạo, v.v. Đây 

cũng là cơ sở để từng thành viên 

biết rõ trách nhiệm của mình, từ đó 

có thể chủ động làm tròn nhiệm 

vụ, đảm bảo tình trạng an toàn, 

môi trường, phòng cháy chữa 

cháy, sản xuất, v.v thông suốt tại 

khu vực mà mình phụ trách. 

 4.5 

3 

Bộ phận 

tốt nhất 

được lựa 

chọn 
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CSVC Chỉ Số Thực Thi 

 4.6 

Nhờ Ban lãnh đạo luôn đặt An toàn & Sức khỏe là mối quan tâm hàng 

đầu, ưu tiên trên hết, cùng với nỗ lực của tất cả thành viên CSVC, tất cả 

mục tiêu về An toàn & Sức khỏe trong năm 2018 đều đạt mức đề ra. 

Với sự tập trung cao độ trong năm 2018 để  duy trì và  thúc đẩy các biện 

pháp phòng ngừa rút ra từ các bài học trước đây, chỉ số tần suất & mức độ 

nghiêm trọng tai nạn mất giờ làm việc đã được giảm đáng kể. 

 

Thi đua 

IRAS 

Không có bộ 

phận thành 

tích kém 

Không có 

sự cố cháy 

nghiêm trọng 

Không có tai 

nạn mất giờ 

làm việc 

(Nhân viên 

CSVC) 

Không có tai 

nạn mất giờ 

làm việc 

(Nhà thầu 

của CSVC) 
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(Tai nạn mất giờ làm việc tính 

trên 1 triệu giờ làm việc)

Tỉ lệ tần suất chấn thương (CSVC)

Tỉ lệ tần suất chấn thương (Nhà thầu)
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Tỉ lệ mức độ nghiêm trọng tai 

nạn mất giờ làm việc

(Số ngày mất giờ làm việc tính 

trên 1 triệu giờ làm việc)

Tỉ lệ mức độ nghiêm trọng (CSVC)

Tỉ lệ mức độ nghiêm trọng (Nhà thầu)
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5.1 Tổng quan 

ăm 2018, kinh tế của Việt Nam tăng trưởng ở mức cao nhất trong 11 năm là 

7,08%. Tăng trưởng kinh tế nhanh hơn đồng nghĩa với việc cần tiêu thụ nhiều 

thép hơn cho sản xuất các sản phẩm từ ô tô đến xây dưng. Việt Nam - một 

trong những thành viên của AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN) có thể được 

hưởng lợi từ lợi thế thuế xuất nhập khẩu; điều đó có nghĩa là các sản phẩm của CSVC sẽ 

trở nên cạnh tranh hơn với thị trường toàn cầu. Theo phân tích của Hiệp hội Thép Thế giới, 

hiện tại lượng sử dụng thép tại  Việt Nam trên bình quân đầu người là 236,1 kg. Nhu cầu 

thép của Việt Nam dự kiến sẽ là mô hình tăng trưởng cao và được thúc đẩy bởi các dự án 

phát triển cơ sở hạ tầng & xã hội. 

Ngành công nghiệp thép đang phát triển của Việt Nam có thể ảnh hưởng đến mô hình 

thương mại thép toàn cầu năm 2019, do hiệu suất gia tăng của nó ở thị trường nước ngoài 

và sản xuất cao hơn. Mặc dù bị Mỹ áp thuế (Section 232), Việt Nam đã cố gắng tăng lượng 

xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2018, trong khi các nhà sản xuất thép châu Á khác đã giảm. 

Năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 6,26 triệu tấn sản phẩm thép, tăng 33% so với 4,71 triệu 

tấn trong năm 2017. Ngược lại, lượng nhập khẩu ở mức 13,5 triệu tấn, giảm khoảng 10% 

so với 15,0 triệu tấn một năm trước đó. Xu hướng trái ngược của nhập khẩu và xuất khẩu 

là do sản lượng thép thành phẩm nội địa tăng lên 24,19 triệu tấn năm 2018, tăng 14,9% so 

với năm 2017 (Dữ liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam). 

Formosa Hà Tĩnh – tập đoàn đã đưa vào hoạt động Lò cao thứ hai ngày 18 tháng 5 năm 

2018 và tăng gấp đôi công suất sản xuất thép thô lên 7 triệu tấn /năm, trở thành nhà máy 

thép tích hợp lớn nhất không chỉ ở Việt Nam mà cả ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam bị ảnh 

hưởng bởi sự biến động của thị trường toàn cầu và chịu phải sự nhập khẩu thép giá rẻ chất 

lượng thấp. Chiến thuật thương mại là hết sức cần thiết để tránh gian lận thương mại vì sự 

bảo vệ ngành công nghiệp thép ở Việt Nam, đặc biệt với xu hướng hàng rào thuế quan nhập 

khẩu giảm dần bởi FTAs. 

5.2. Phát triển và quảng bá sản phẩm mới 

SVC sản xuất các sản phẩm chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và 

liên tục tìm kiếm khách hàng mới. Hiệu suất của năm 2018 được hiển thị trong bảng 

dưới đây: 

PHÂN LOẠI MÔ TẢ 

Công Nghiệp Ô Tô 
Tiếp tục là nhà cung cấp của Nhật Bản và Việt Nam về sản xuất ô tô. 

Bên cạnh đó, các sản phẩm CR/CG cũng bắt đầu xuất khẩu sang Bắc Mỹ 

dưới dạng nguyên liệu của cấp 2. 

Công Nghiệp Thiết Bị gia dụng 
Tiến hành hợp tác kinh doanh với các thương hiệu cùa Nhật/Hàn Quốc 

như SamSung, LG, Daikin. 

Công Nghiệp Ô Tô Năm 2018, sản phẩm ES bắt đầu xuất khẩu sang Châu Âu và Nam Mỹ. 

Công Nghiệp Vật Liệu Xây Dựng 
Mở rộng thị trường địa phương và xuất khẩu bằng cách phát triển các 

loại độ bền kéo cao khác nhau. 

N 

C 
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5.3. Tiếp thị sản phẩm  

ăm 2018, CSVC đạt được doanh số kỷ lục 958,9kt kể từ khi thành lập. Mặc dù tổng 

doanh số năm 2018 thấp hơn so với mục tiêu là 969.0kt, nhưng  vẫn vượt mức so với 

883,5kt của năm 2017. Số lượng xuất nội địa năm  vừa qua chiếm 39,3% và xuất 

khẩu là 60,7%. Tính theo sản phẩm, PO chiếm 8% tổng số; ASCR, CR, CG, ES lần 

lượt chiếm 10%, 45%, 26% và 10%. Đối với xuất khẩu, có 45% được bán cho Mỹ, 

41% cho châu Âu (EU) và 10% cho châu Á (ASIA). 

Trong năm 2018, CSVC vẫn tiếp tục kéo dài cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá từ hàng nhập khẩu 

của Trung Quốc cũng như các nhà máy cán thép tại Việt Nam. Với vấn đề nguồn cung dư thừa và 

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thị trường nội địa Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dòng chuyển từ 

xuất khẩu giữa các nhà máy cán thép địa phương. Tình hình thị trường xuất khẩu trở nên tồi tệ hơn 

do chủ nghĩa bảo hộ thương mại trên toàn cầu đã làm giảm đáng kể số lượng hàng hóa CSVC xuất 

sang Mỹ và EU. Tuy nhiên, CSVC đã phát triển thành công tại thị trường Canada để bù đắp cho 

việc thiếu lượng xuất khẩu cũng như tăng doanh số xuất khẩu chung của CSVC. 
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Hiến máu nhân đạo 

 

6.1. Khái quát chung 

Công ty luôn mong muốn tham gia đóng góp nhiều hơn vào công tác hoạt động 

xã hội nhằm góp một phần nào đó xây dựng sự phát triển đời sống cộng đồng, 

mang lại cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn cho toàn xã hội. 

6.2. Nhân viên với công tác xã hội 
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6.3. Những đóng góp đối với cộng đồng địa phương 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Các hoạt động từ thiện 

luôn được ban lãnh đạo 

công ty quan tâm sâu sắc, 

đây là hoạt động thiết 

thực và ý nghĩa của 

CSVC nói riêng và toàn 

xã hội nói chung. Công ty 

hy vọng rằng, những hoạt 

động nhỏ này sẽ góp phần 

chung tay chia sẻ với 

những người có cuộc 

sống khó khăn và kém 

may mắn. 

 

Trẻ em là mầm non tương 

lai của đất nước, vì vậy 

CSVC luôn cố gắng hết 

sức để đóng góp một phần 

vào sự phát triển thế hệ 

nhân viên tiếp theo của 

chúng tôi. Hàng năm, 

công ty chúng tôi tổ chức 

một buổi lễ tặng quà cho 

con em của các thành viên 

Công đoàn có thành tích 

học tập tốt ở trường để 

khuyến khích các em đạt 

được thành công hơn nữa 

trong học tập. 
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