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TỔNG QUAN BÁO CÁO PHÁT BIỂN BỀN VỮNG

Dựa trên các hệ thống quản lý theo dõi đo lường và báo cáo đã được thiết

lập, báo cáo PTBV năm 2019 của Tập đoàn xây dựng DELTA được xây

dựng theo Bộ tiêu chuẩn GRI (GRI Standards) của Tổ chức sáng kiến báo

cáo toàn cầu (Global Reporting initiative). Đây là chuẩn mực báo cáo mới

nhất và được công nhận rộng rãi cho báo cáo PTBV, nhằm tăng tính minh

bạch và trách nhiệm.

Báo cáo cũng tuân theo hướng dẫn công bố về môi trường và xã hội của

IFC cũng như công bố bổ sung đối với ngành xây dựng và BĐS. Báo cáo

này giúp làm rõ định hướng chiến lược và cam kết phát triển bền vững của

chúng tôi đến các bên liên quan.

 Giai đoạn báo cáo

Báo cáo PTBV 2019 cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động PTBV trong

tổng thể hoạt động của Tập đoàn xây dựng DELTA trong năm tài chính 2019

(từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019).

 Phạm vi và giới hạn báo cáo

Phạm vi hoạt động chính của Tập đoàn xây dựng DELTA. Thông tin chi tiết

về tình hình tài chính và quản trị của Tập đoàn xây dựng DELTA sẽ được

công bố trong bản BCTC

Tập đoàn xây dựng DELTA cam kết nỗ lực mở rộng phạm vi và giới hạn báo

cáo nhằm đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi của các Bên liên quan trong

tương lai.
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THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Tại DELTA, chúng tôi chủ trương phát triển bền vững từ các giá trị cốt lõi

của doanh nghiệp. Tính bền vững luôn gắn liền với những gì chúng tôi làm

và không thể thiếu trong chiến lược và thành công thương mại lâu dài của

chúng tôi.

Cùng với đặc thù của ngành nghề xây dựng, chúng tôi xem xét nhiều yếu tố

phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ thống xã hội, thiên nhiên môi trường và trách

nhiệm của chúng tôi để bảo vệ tài nguyên. Chúng tôi tập trung vào ba lĩnh

vực:

 Chúng tôi giúp mọi người đạt được tiềm năng của họ bằng cách hỗ trợ

cơ sở vật chất giáo dục, đầu tư và khuyến khích việc học hỏi không

ngừng.

 Chúng tôi quản lý môi trường để giúp giảm tác động đến biến đổi khí

hậu, bảo tồn tài nguyên quan trọng và nâng cao chất lượng cuộc sống

xã hội.

 Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và quản trị

doanh nghiệp, là nền tảng đáng tin cậy của chúng tôi trong mối quan hệ

với khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp, đối tác và những người khác.

Đối với chúng tôi, đạt được các tiêu chuẩn đạo đức là cơ bản cho sự bền

vững. “Lương tâm và Tri thức” luôn là giá trị cốt lõi chúng tôi các cam kết với

khách hàng, có được sự tin tưởng của họ và các bên liên quan khác. Quy

tắc chúng tôi thực hiện được nêu trong nội quy lao động, cũng như trong

chính sách quản trị doanh nghiệp, chống tham nhũng, môi trường, sức khỏe

và an toàn nghề nghiệp.

Chúng tôi cam kết đảm bảo nơi làm việc an toàn cho nhân viên, nhà thầu và

khách hàng và bảo vệ môi trường của cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tích hợp các giá trị Lương tâm,

Trách nhiệm, Đổi mới vào các hoạt động, quy trình và hành vi hàng ngày

của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một nền văn hóa doanh

nghiệp, quản lý thi công, sức khỏe, an toàn và môi trường bền vững tập

trung vào việc ngăn ngừa thương tích, xử lý sự kiện an toàn.

Tổng giám đốc

TRẦN THÀNH VINH
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Thành viên hiệp hội nhà thầu Việt Nam (VACC)

01. HỒ SƠ DOANH NGHIỆP DELTA

Thành lập năm 1993, Tập đoàn xây dựng DELTA tại Việt Nam giữ vị trí là

nhà thầu hàng đầu, chuyên thi công các công trình mang tầm vóc và đẳng

cấp nhất… DELTA luôn nằm trong TOP các doanh nghiệp bền vững và uy

tín nhất Việt Nam.

Tập đoàn xây dựng DELTA đang từng bước triển khai theo định hướng

chiến lược và tích hợp PTBV trong tất cả các hoạt động. đóng góp tạo lập

các giá trị chia sẻ chung. Đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu trong giai

đoạn phát triển mới. DELTA đã xác định rõ việc đầu tư vào các động lực của

PTBV, từng bước tích hợp PTBV vào các nhiệm vụ kinh doanh cốt lõi, cũng

như vào chiến lược ngắn hạn, trung và dài hạn của doanh nghiệp. Các chủ

đề PTBV trọng yếu trên các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường mang

tính đặc thù đã được xác định trên cơ sở gắn kết và tương tác với các bên.

Với vị thế của một tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam, tiên phong ứng

dụng công nghệ thi công tiên tiến nhất, góp phần dẫn hướng nền thi công

Việt Nam, DELTA quyết tâm đầu tư nguồn lực, đổi mới sáng tạo và không

ngừng nỗ lực góp phần vào thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng

xanh của Việt Nam cũng như 17 mục tiêu PTBV của Liên Hợp Quốc (LHQ).
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Doanh thu

Thuế doanh nghiệp

ROE

5.095 tỷ

81 tỷ

13%

2015                               2016                         Evolution

Tổng số lao động

Lao động nữ/nam

Số giờ đào tạo

Chi phí đào tạo

Số giờ huấn luyện HSE

Số giờ an toàn

1149

9.43%

382

1.5 tỷ

144936

157.680

1439

8.6%

520

2.000

168.988

166.440

Chi phí nghiên cứu phát triển 3 tỷ 5 tỷ

2017 2018 2019

Cải tiến

Con người

2017 2018 2019

Kinh tế

Nguyên vật liệu sản xuất đào (phụ phẩm, 
phế phẩm được tái sử dụng

Tiêu thụ điện

Tiêu thụ xăng

Tiêu thụ dầu

Nước

83% 85%

12.457.000 Kwh

18.000 Lít

47.444 Lít

654.088 m3

2017 2018 2019

Số lượt truy cập website

Cộng đồng mạng xã hội

Số lượng thầu phụ/cung cấp

Chi phí hoạt động CSR

114.245
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146.,360

6400

100

2000

Xã hội

2017 2018 2019

Môi trường

15.634.000Kwh

28.800 Lít

86.513 Lít

720.758 m3

6.223 tỷ

55 tỷ

9%

Chỉ số cơ bản

143,085

8500

200

2000

5 tỷ

1415

11.95%

550

2.000

193040

175.200

83%

15.102.000Kwh

28.100 Lít

85.050 Lít

764.623 m3

5.549 tỷ

43 tỷ

5.5%
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Chiến lược phát triển bền vững

Với tầm nhìn trở thành Tập đoàn xây dựng tầm cỡ quốc tế mang sứ mệnh

kiến tạo những công trình bền vững, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, nâng

cao giá trị cuộc sống và chất lượng an sinh xã hội, DELTA đã xác lập chiến

lược phát triển bền vững dựa trên sự gắn kết với các bên liên quan trên các

phương diện:

 Hoạt động sản xuất kinh tế hiệu quả

• SDG8: Tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm bền vững

 Đầu tư phát triển con người

• SDG1: Xóa nghèo

• SDG3: Cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi

• SDG4: Giáo dục chất lượng

 Xây dựng mối quan hệ cùng phát triển với đối tác thầu phụ

• SDG12: Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm

• SDG17: Tăng cường thực hiện PTBV thông qua quan hệ

đối tác thầu phụ

 Quản lý các tác động môi trường

• SDG9: Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc bền vững

• SDG11: Đô thị, cộng đoàn an toàn và bền vững

• SDG13: Ứng phó với biến đổi khí hậu

• SDG15: Bảo vệ hệ sinh thái

DELTA luôn đặt lợi ích phát triển kinh tế phải song song với trách nhiệm xã

hội của doanh nghiệp và đảm bảo sự nhất quán này như là kim chỉ nam

trong tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. DELTA luôn cam kết

tuân thủ các tiêu chuẩn thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp vì sự phát

triển bền vững lâu dài của Công ty.

Để cải tiến phương thức tiếp cận, DELTA thực hiện phương pháp nhận diện

và quản lý các vấn đề trọng yếu, tích hợp mối quan tâm của các bên liên

quan vào trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày và các quy trình ra

quyết định của Công ty. Bằng cách này, DELTA đã phát triển và có được

niềm tin của các bên liên quan cũng như góp phần đảm bảo sự hoạt động

phát triển lâu dài của Công ty. Qua đó, DELTA đảm bảo việc xây dựng và

duy trì các mối quan hệ bền vững trên cơ sở tôn trọng và hợp tác với các

bên liên quan bao gồm các nhà đầu tư, nhà cung cấp, cơ quan quản lý,

người lao động và cộng đồng địa phương.



02. QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

11
Xác định trọng yếu 

Các phương diện chủ yếu 2019 Mức độ SDGs liên quan

o An toàn sức khỏe người lao động

o Trách nhiệm với thầu phụ, cung cấp

o Phúc lợi và phát triển nhân lực 

o Tuân thủ luật môi trường 2014

Rất cao

o Tôn trọng quyền con người

o Mua sắm có trách nhiệm 

o Đánh giá tác động môi trường

o Sáng kiến cải tiến bền vững

Cao

o Phát triển cộng đồng

o Ứng dụng công nghệ số

o Trải nghiệm khách hàng

Vừa

Những vấn đề trong xây dựng công trình

Những ảnh hưởng từ bên ngoài
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Duy trì Kiểm soát

Quan sát Thúc đẩy

Tôn trọng quyền con người

Ứng dụng công nghệ số

Phúc lợi và phát triển nhân lực

An toàn sức khỏe người lao động

Tuân thủ luật môi trường

Mua sắm có trách nhiệm

Trách nhiệm đối với thầu phụ, cung cấp

Đánh giá tác động môi trường

Sáng kiến bền vững

Trải nghiệm khách hàng

Phát triển của công đồng địa phương
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Hội đồng PTBV của Tập đoàn xây dựng DELTA được thành lập từ năm

2017 bao gồm các Thành viên là lãnh đạo Cấp cao của Công ty, có chuyên

môn và kinh nghiệm chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi

trường.

Hội đồng PTBV của DELTA chịu trách nhiệm thúc đẩy hỗ trợ gắn kết các

bên liên quan nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, xem xét

định hướng các chiến lược kinh doanh liên quan đến các chương trình,

chính sách, hợp tác, hoạt động và mục tiêu phát triển bền vững, xem xét và

cung cấp tư vấn chiến lược kinh doanh của Công ty trong mối liên kết với

các chương trình hành động, hợp tác nhằm đảm bảo tính nhất quán.

Năm 2019, Hội đồng PTBV đã tư vấn cho HĐQT những bước đi đúng đắn

và phù hợp để giải quyết thấu đáo những khó khăn trước mắt, phân tích và

đưa ra những giải pháp chiến lược cho Ban Lãnh đạo Công ty; từ đó thực

hiện việc truyền tải lại thông tin cho các Bên liên quan một cách minh bạch

và khách quan nhằm giải đáp những quan ngại của các bên về hoạt động

kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty xác định rõ để đạt được các mục tiêu PTBV cần phải có một

chiến lược phát triển dài hạn trong đó tích hợp và cân bằng các mục tiêu phi

tài chính DELTA đang thực hiện rà soát đánh giá hiệu quả quản lý theo các

lĩnh vực làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch hành động phát triển bền vững

cho giai đoạn sắp tới. Năm 2019, dưới sự tư vấn của Hội đồng PTBV,

HĐQT quyết định thực hiện đầu tư mạnh mẽ vào những hoạt động phi tài

chính:

 Cải thiện hoạt động QTDN như thực hiện cuộc sống khỏe mạnh và nâng

cao phúc lợi cho CBNV, bình đẳng giới trong cơ cấu nhân sự và các cấp

lãnh đạo, góp phần tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm bền vững, thúc

đẩy quan hệ đối tác toàn cầu;

 Tiếp tục các hoạt động về cộng đồng và xã hội như góp phần xóa đói,

xóa nghèo, cải thiện chất lượng giáo dục, giảm bất bình đẳng trong xã

hội;

 Bảo vệ môi trường sống như sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với

môi trường, xây dựng đô thị và cộng đồng an toàn bền vững, thực hiện

sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, ứng phó với các hoạt động biến

đổi khí hậu…

 Tất cả những mục tiêu này đều được HĐQT trực tiếp chỉ đạo để Ban

TGĐ cụ thể hóa thành hành động, từng bước xây dựng chiến lược

PTBV mà HĐQT đã đặt mục tiêu nhất quán cùng Hội đồng PTBV.
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Hội đồng phát triển bền vững

P.TGĐ Nguyễn Thị Diệu Thùy

Chủ tịch HĐPTBV

P.TGĐ Hoàng Ngọc Tú 

P.Chủ tịch HĐPTBV

Trợ lý CT.Trần Mai Lê

Thành viên HĐPTBV

Nguyễn Thu Hường

Thành viên HĐPTBV

P.TGĐ Nguyễn Đăng Quang

P.Chủ tịch HĐPTBV



02. QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Mục tiêu quản trị rủi ro tại Tập đoàn DELTA:

Mục tiêu của quản trị rủi ro tại Tập đoàn DELTA không chỉ dừng ở việc

giảm thiểu rủi ro, mà là quản lý các rủi ro một cách hiệu quả, toàn diện, làm

cơ sở cho việc bảo toàn và phát triển các giá trị của Tập đoàn. Nói cách

khác, quản trị rủi ro giúp cấp quản lý đưa ra các quyết định chính xác, hiệu

quả; giảm thiểu thiệt hại trong quá trình vận hành.

- Xây dựng khuôn khổ nhằm giúp Tập đoàn DELTA thực hiện kế hoạch

tương lai có tính nhất quán và có thể kiểm soát;

- Tăng cường năng lực trong việc ra quyết định, lập kế hoạch và sắp xếp

thứ tự ưu tiên công việc trên cơ sở hiểu biết thấu đáo và chặt chẽ về

hoạt động kinh doanh, môi trường kinh doanh, cơ hội và thách thức ;

- Góp phần phân bổ và sử dụng hiệu quả những nguồn lực trong Tập

đoàn;

- Giảm thiểu những sai sót trong mọi khía cạnh;

- Bảo vệ và tăng cường tài sản cũng như hình ảnh Tập đoàn;

- Phát triển và hỗ trợ nguồn nhân lực và nền tảng tri thức ;

- Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.
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 Mô hình khung quản trị rủi ro

- Chiến lược quản trị rủi ro được xây dựng phù hợp với mục tiêu của Tập

đoàn DELTA, định hướng xây dựng các cấu phần khác của khung quản

trị rủi ro.

- Cấu trúc quản trị rủi ro là nền tảng của các hoạt động quản lý rủi ro.

- Chính sách, thủ tục, báo cáo bao gồm các chính sách, thủ tục được văn

bản hóa và các kênh báo cáo.

- Các công cụ quản trị rủi ro sử dụng để phát hiện, tổng hợp, đánh giá và

giảm thiểu rủi ro.

- Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ và tự động hóa hoạt động quản trị

rủi ro.
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 Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” trong quản trị rủi ro

Mô hình quản trị rủi ro tại Tập Đoàn DELTA xác định rõ vai trò, trách nhiệm

và sự phối hợp các Phòng/ Ban/ Dự án/ Cá nhân có liên quan đến quản trị

rủi ro. Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và

hiệu quả để tăng cường sự trao đổi giữa quản trị rủi ro và kiểm soát bằng

cách làm rõ vai trò và nhiệm vụ của các bên liên quan.

Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” được xây dựng nhằm hỗ trợ Hội đồng quản

trị/ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát.
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 Cấu trúc quản trị rủi ro tại Tập Đoàn DELTA

- Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên: giám sát tổng thể hoạt động quản

lý rủi ro; đưa ra định hướng về “khẩu vị” rủi ro.

- Ban Tổng giám đốc: chịu trách nhiệm triển khai quản lý rủi ro; quản lý và

giám sát hồ sơ rủi ro; đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy văn

hóa rủi ro, tăng cường nhận thức và chia sẻ về rủi ro; phân tích rủi ro

trước khi đưa ra các quyết định quan trọng.

- Phòng ban/ Bộ phận: tuân thủ chính sách quản lý rủi ro; đảm bảo các rủi

ro trong các Phòng/ ban/ bộ phận được xác định và giảm thiểu; chịu

trách nhiệm cho các rủi ro trong các hoạt động của Phòng/ ban/ bộ

phận/ Dự án.

- Cán bộ nhân viên: quản lý rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ thuộc

trách nhiệm của mình.

- Kiểm soát nội bộ: giám sát độc lập đối với các rủi ro được lựa chọn và

các hệ thống, quy trình quản lý rủi ro.

- Bộ phận quản lý rủi ro: hỗ trợ về phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro;

duy trì mô hình và chính sách quản lý rủi ro; cung cấp các công cụ quản

lý rủi ro, đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ các Phòng ban/ Bộ phận.

 Quy trình quản lý rủi ro tại Tập Đoàn DELTA

- Bước 1: Thiết lập bối cảnh, xây dựng bối cảnh môi trường trong việc

thực hiện mục tiêu, chiến lược của Tập đoàn để từ đó xác định được

giới hạn xử lý rủi ro, mức độ quản lý rủi ro (hoạt động nào quản lý, hoạt

động nào không quản lý) và liên kết các hoạt động với các bước công

việc chính trong quản lý rủi ro.

- Bước 2: Nhận diện rủi ro

Phát hiện các sự kiện có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu

chiến lược, công tác sản xuất kinh doanh, các dự án...; phân chia cấp

rủi ro và phân nhóm rủi ro để quản lý, gồm có rủi ro cấp Tập đoàn và rủi

ro cấp Phòng ban/ dự án.

- Bước 3: Đánh giá rủi ro

Đánh giá khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của các rủi ro, xem xét

các biện pháp kiểm soát rủi ro. Xếp hạng các rủi ro để xác định mức độ

ưu tiên quản lý dựa trên bộ tiêu chí đo lường được lượng hóa gắn với

giá trị cụ thể cho khả năng xảy ra của rủi ro và mức độ ảnh hưởng của

rủi ro (tài chính, phi tài chính); từ đó xác định mức độ chấp nhận rủi ro

cho từng loại rủi ro.
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- Bước 4: Ứng phó rủi ro

Xác định các biện pháp, xây dựng các kế hoạch hành động và giám sát

cụ thể nhằm giảm rủi ro xuống mức có thể chấp nhận được. Các phương án

ứng phó rủi ro tương ứng với mức độ rủi ro và chi phí của từng phương án

ứng phó:

+ Chấp nhận rủi ro (ví dụ về biến động giá vật liệu xây dựng là một rủi ro đặc

thù của ngành xây dựng, các doanh nghiệp thường chấp nhận rủi ro này và

thực hiện kế hoạch theo dõi, giám sát thường xuyên để có phương án kịp

thời cùng với xây dựng các kịch bản giá VLXD, xem xét kết hợp với các các

giải pháp ứng phó khác như chuyển đổi các sản phẩm thay thế - tương

đương…);

+ Tránh rủi ro là việc quyết định không tiếp tục đầu tư, hoặc lựa chọn kế

hoạch đầu tư thay thế với rủi ro có thể chấp nhận được mà vẫn đạt được

mục tiêu về chiến lược kinh doanh;

+ Giảm khả năng xảy ra rủi ro và/hoặc giảm mức độ tác động của rủi ro (ví

dụ sử dụng các thiết bị an toàn và đào tạo về an toàn cháy nổ trong môi

trường hoạt động có nguy cơ cao về cháy nổ, mất an toàn);

+ Chuyển giao một phần hoặc toàn bộ rủi ro thường được thực hiện thông

qua các hợp đồng (như các hợp đồng bảo hiểm là hình thức chuyển giao rủi

ro thường hay được sử dụng nhất; hợp đồng liên doanh, hợp đồng với các

đối tác có khả năng quản trị rủi ro về lĩnh vựa đặc thù đó…).

+ Lựa chọn các phương án ứng phó rủi ro linh hoạt, trong một số trường

hợp, có thể sử dụng kết hợp nhiều phương án ứng phó rủi ro để đạt được

hiệu quả cao nhất.

- Bước 5: Kiểm soát rủi ro

Thực hiện các quy trình, biện pháp để kiểm soát và ứng phó với rủi ro:

+ Kiểm soát phòng ngừa: các biện pháp xử lý để ngăn chặn các lỗi, sự cố

hay hành động/giao dịch không mong muốn xảy ra;

+ Kiểm soát phát hiện: giám sát hoạt động/quy trình để xác định các biện

pháp kiểm soát phòng ngừa còn thiếu sót và lỗi, sự cố hay hành động/giao

dịch, từ đó có các biện pháp ứng phó phù hợp;

+ Kiểm soát khắc phục: các biện pháp xử lý để khôi phục về trạng thái ban

đầu hoặc giảm hậu quả, thiệt hại của các lỗi, sự cố hay hành động/giao dịch

đã xảy ra.
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- Bước 6: Giám sát và báo cáo - giám sát và báo cáo hoạt động quản lý

rủi ro và những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý rủi ro.

Quy trình giám sát và báo cáo được thực hiện nhằm đánh giá tính hiệu

quả và sự phù hợp của khung quản trị rủi ro Tập đoàn. Bằng cách thường

xuyên giám sát rủi ro và đánh giá hiệu quả của việc xử lý rủi ro, Tập đoàn

DELTA có thể điều chỉnh chương trình quản lý rủi ro phù hợp với tình hình

cụ thể. Giám sát các rủi ro hiện tại, các rủi ro mới xuất hiện thông qua các

chỉ số rủi ro chính KRI (Key Risk Indicator, là một chỉ số dự báo về các rủi ro

hiện tại hoặc tương lai có thể quan sát hay đo lường được). Báo cáo các

bên liên quan về quy trình quản lý rủi ro, gồm:

+ Đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm soát (có thực hiện đúng không);

+ Đánh giá hiệu quả của khung quản trị rủi ro doanh nghiệp;

+ Các rủi ro còn lại sau khi đã áp dụng các giải pháp ứng phó.
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Chiến lược phát triển bền vững tại DELTA đảm bảo các bên liên quan là

những thành tố quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn. Chúng tôi luôn

đề cao trách nhiệm giải trình trong việc giao tiếp minh bạch, kịp thời và dựa

trên thực tế về lợi ích của các bên liên quan như tôn chỉ hành động của mình

tiến tới xây dựng các mối quan hệ hợp tác và tin cậy với các bên. Quá trình

gắn kết với các bên liên quan của Công ty được thực hiện theo các giai đoạn,

từ việc nhận diện tất cả các bên liên quan, đánh giá ưu tiên các bên liên

quan, đến thực hiện các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các

Trong những năm qua, DELTA đã duy trì các phương pháp trao đổi giao tiếp

với các bên liên quan giúp DELTA kịp thời điều chỉnh các chính sách một

cách phù hợp để mang lại giá trị tốt nhất. Các hình thức trao đổi liên lạc gắn

kết được cải thiện giúp đảm bảo thu thập các phản hồi và mong đợi và đáp

ứng yêu cầu ngày càng cao từ các bên
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Trong những năm qua, DELTA đã duy trì các phương pháp trao đổi giao tiếp với

các bên liên quan giúp DELTA kịp thời điều chỉnh các chính sách một cách phù

hợp để mang lại giá trị tốt nhất. Các hình thức trao đổi liên lạc gắn kết được cải

thiện giúp đảm bảo thu thập các phản hồi và mong đợi và đáp ứng yêu cầu ngày

càng cao từ các bên

 Đối với người lao động: Tập đoàn áp dụng công nghệ trong quản lý nhân

sự và giữ chân người tài như PMS, IDP, KPIs, với chính sách lương thưởng,

an sinh, phúc lợi, đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tiêu chuẩn

thị trường cao.

 Đối với cộng đồng: DELTA xác định trách nhiệm đóng góp phát triển cộng

đồng của doanh nghiệp, các hoạt động cộng đồng của DELTA không chỉ

dừng lại ở mức hỗ trợ, mà còn nâng tầm đến mức góp phần nâng cao nhận

thức và phát triển năng lực cộng đồng. Thông qua các hoạt động an sinh xã

hội, chăm lo giáo dục, chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng như xây trường từ

thiện.

 Đối với đối tác khách hàng: DELTA luôn nhất quán phương châm “Khách

hàng là số 1”. Thực sự quan tâm đến việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn

của khách hàng, DELTA tập trung đầu tư từ công tác quản lý chất lượng

công trình, dịch vụ hậu mãi, ứng dụng công nghệ đưa ra các sản phẩm đáp

ứng nhu cầu đa dạng của Khách hàng; luôn cầu thị lắng nghe từng ý kiến

góp ý của Khách hàng để cải tiến dịch vụ và sản phẩm ngày một hoàn hảo

hơn.

 Đối với cổ đông, nhà đầu tư: DELTA cam kết đảm bảo quyền và lợi ích

thông qua cung cấp thông tin trung thực, kịp thời và minh bạch về hiệu quả

hoạt động thông qua tiếp xúc định kỳ với Nhà đầu tư.

 Đối với cơ quan quản lý: Chúng tôi hợp tác tích cực với các cơ quan chính

quyền nhằm đảm bảo kịp thời nắm bắt vận dụng các chính sách mới cũng

như nâng cao hiệu quả hợp tác đóng góp hơn nữa vào sự phát triển kinh tế

đất nước.
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- Trách nhiệm và cam kết với chất

lượng công trình.

- Giao tiếp với khách hàng.

- Tìm nguồn cung ứng có trách

nhiệm và bền vững.

- Kiếm soát chất lượng thông qua hệ thống

quản lý chất lượng, giải pháp xanh và bền

vững.

- Quản lý định hướng theo khách hàng, đáp

ứng sự hài lòng của khách hàng với nhu cầu

và lối sống ngày càng cao.

Ngân hàng/ 

Tổ chức tín 

dụng

- Hiệu quả kinh tế và chi trả cho các

nhà cung cấp vốn.

- Tuân thủ minh bạch trong công bố

thông tin.

- Cho vay và đầu tư bền vững.

- Nâng cao xếp hạng tín dựng, quản lý tài

chính tốt.

- Hệ thống QTRR toàn doanh nghiệp, tăng

cường quản trị doanh nghiệp và minh bạch.

- Các dự án công trình xanh.

Nhân viên -Việc làm, tiền lương và điều kiện

làm việc, thù lao và thưởng.

- Động lực lao động, các chương

trình giáo dục và đào tạo để phát

triển sự nghiệp.

-An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

-Nâng cao thu nhập và chế độ phúc lợi cho

nhân viên.

-Chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Thường xuyên tiến hành dựa trên đánh giá

nhu cầu.

- Chương trình an toàn và sức khỏe nghề

nghiệp.

-Cải thiện điều kiện làm việc.

Nhà thầu, 

nhà cung 

ứng

- Chia sẻ các nguồn lực để nâng

cao lợi thế cạnh tranh nhà thầu.

- Sức khỏe nghề nghiệp và quản lý

môi trường và tuân thủ.

-Xây dựng quan hệ đối tác với nhà thầu, nhà

cung ứng.

- Nâng cao nhận thức về thực hành môi

trường và chính sách của DETLA.

Cổ đông/ 

Nhà đầu tư

-Hiệu quả kinh tế và lợi nhuận cho

các cổ đông.

-Tuân thủ và minh bạch trong công

bố thông tin.

-Chiến lược và lộ trình phát triển

bền vững để đảm bảo trách nhiệm

với xã hội của doanh nghiệp.

-Vị thế thị trường và đa dạng hóa.

-Hệ thống quản lý rủi ro trên toàn doanh

nghiệp và tăng cường quản trị doanh nghiệp.

-Công trình xanh và ứng dụng xây dựng bền

vững.

Cộng đồng 

địa phương

-Chương trình phát triển cộng đồng 

- phát triển cơ sở hạ tầng địa 

phương.

-Việc làm và cơ hội việc làm cho 

người dân địa phương.

-Phản hồi kịp thời và có trách nhiệm 

trước các khiếu nại của cộng đồng.

-Tăng cường đầu tư phát triển cộng đồng.

-Hợp tác xây dựng năng lực cộng đồng địa 

phương.

-Cơ chế giải quyết khiếu nại kịp thời minh 

bạch.

Chính phủ -Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền

vững, tạo việc làm, nghĩa vụ thuế.

-Chương trình phát triển kinh tế-xã

hội cho cộng đồng.

-Quản lý tác động tới môi trường và

xã hội .

-Đóng góp phát triển kinh tế vùng cho tăng

trưởng bền vững.

-Tập trung cho các chương trình phát triển

cộng đồng ưu tiên.

-Tăng cường kiểm tra nội bộ chấp hành các

chính sách và quy định của nhà nước.



02. QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xác định

• Xác định các bên liên quan, bao gồm các đối tượng liên quan trong và 
ngoài công ty và các đối tượng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến 
hoạt động của DELTA.

Ưu tiên

• Xếp hạng các bên liên quan dựa vào ảnh hưởng của DELTA tới họ, và 
ảnh hưởng của họ đối với hoạt động kinh doanh của DELTA.

• Xây dựng kế hoạch tham vấn cho các bên liên quan quan trọng nhất, 
dựa vào bảng xếp hạng.

Tham vấn

• Thực hiện kế hoạch tham vấn.

• Đặt ra phương thức và thủ tục tiếp nhận phản hồi và các mối quan tâm.

• Xác định những vấn đề chính và cách giải quyết với kế hoạch hành 
động kịp thời.

Xem xét

• Đánh giá phản hồi và các mối quan tâm được đưa ra bởi các bên liên 
quan.

• Chỉnh sửa và liên tục cải thiện việc thực hiện theo từng thời kì.

23
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Quy trình thực hiện tham vấn các bên liên quan
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Thực hiện yêu cầu của Ban Lãnh đạo trong điều hành năm 2019, hiệu quả

hoạt động Phát triển bền vững theo các lĩnh vực đã được xem xét đánh giá

một cách toàn diện trên các phương diện nhằm xác định các mặt cần tiếp

tục cải thiện là cơ sở xây dựng kế hoạch các năm tiếp theo. Ban Lãnh đạo

Công ty xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả

hoạt động thông qua áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị, giám sát đồng

thời tăng cường gắn kết với các bên liên quan nhằm đạt được các mục tiêu

đã đề ra.
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Hiệu quả hoạt động kinh tế

Lĩnh vực Các chương trình sáng kiến Kết quả thực hiện Hiệu quả đạt được

Quản trị 

phát triển 

nguồn nhân 

lực

-Thực hiện Chương trình Đào tạo lãnh 

đạo.

-Củng cố hệ thống quản lý hiệu quả 

thực hiện bằng việc phát triển các chỉ 

số hiệu quả công việc.

-Xây dựng và phát triển nguồn nhân 

lực để đáp ứng yêu cầu và tham vọng 

tăng trưởng trong tương lai.

-Cơ chế lương thưởng, phúc lợi, đãi 

ngộ tiếp tục được hoàn thiện, đa dạng 

và tăng tính cạnh tranh so với thị 

trường.

-Các chương trình MBA cho cấp 

lãnh đạo.

-Chương trình Đánh giá Năng lực 

nhân viên và hiệu quả công việc 

(PMS).

-Tổng số giờ đào tạo trên 800 giờ 

dành riêng cho gần 300 lãnh đạo, 

quản lý.

Hoàn thành

đáp ứng yêu 

cầu của Ban 

Lãnh đạo

Đầu tư phát 

triển cộng 

đồng

Phát triển bền vững cùng cộng đồng, 

nâng cao trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. Lan tỏa tinh thần trách 

nhiệm xã hội, hoạt động thiện nguyện 

đến các cơ quan ban ngành, đối tác, 

cổ đông, khách hàng, nhân viên.

Dành gần 2 tỷ đồng cho công tác 

an sinh xã hội, với ngàn người 

thụ hưởng.

Hoàn thành 

yêu cầu từ 

Ban Lãnh đạo

Quản lý tác 

động môi 

trường

Đánh giá chuẩn về sử dụng vật liệu, 

năng lượng và nước tại các dự án.

-Đào tạo nâng cao nhận thức về đảm 

bảo và kiểm soát chất lượng môi 

trường.

Xây dựng định mức sử dụng 

năng lượng và các thực hành tiết 

kiệm năng lượng.

-Triển khai đánh giá tác động môi 

trường cho tất cả các dự án thực 

hiện.

Hoàn thành cơ 

bản.

An toàn sức 

khỏe

Thành lập Ban an toàn, sức khỏe, môi 

trường.

-Đào tạo an toàn và quản lý rủi ro giám 

sát an toàn.

-Giám sát An toàn với các Nhà thầu 

phụ.

-Thực hiện theo dõi và đánh giá sức 

khỏe CBCNV.

Định kỳ đánh giá rà soát việc 

thực hiện.

-Thực hiện chương trình đào tạo 

an toàn định kỳ cho CBCNV của 

tập đoàn.

-Giám sát an toàn trong thi công 

con người và thiết bị, kiểm soát tỷ 

lệ tai nạn sự cố ở mức thấp nhất

-Thực hiện các chương trình về 

sức khỏe.

Hoàn thành cơ 

bản.

Đổi mới 

công nghệ

Nghiên cứu và liên tục cập nhật các 

công nghệ thi công tiên tiến hiện đại 

của thế giới.

Ứng dụng thành công công nghệ 

thi công mới vào các dự án đang 

hoạt động.

Hoàn thành 

yêu cầu từ 

Ban Lãnh đạo.
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 Khái niệm về Chuỗi cung ứng

- Chuỗi cung ứng là sự tích hợp các quy trình cung ứng, sản xuất, phân

phối và những yêu cầu, dự đoán, thu mua nguyên vật liệu, thực hiện

đơn hàng, xác định vị trí kho lưu trữ, hoàn thành đơn hàng và thậm chí

cả dịch vụ vận tải, giao nhận… để phân phối hàng hóa, nguyên vật liệu

từ khi bắt đầu thu mua, sản xuất cho đến tay người dùng cuối cùng.

 Các hoạt động trong chuỗi cung ứng

- Hoạch định:

+ Quy trình này bao gồm tất cả các công đoạn cần thiết liên quan đến việc

lên kế hoạch và tổ chức hoạt động cho ba quy trình còn lại.

+ Trong hoạch định cần lưu ý đến ba hoạt động:

a. Dự báo lượng cầu: Xác định rõ lượng nhu cầu của các dự án trên nhu

cầu thực tế và kế hoạch tổng dự án để lựa chọn sản xuất/ mua sắm cho phù

hợp, tránh trường hợp dư thừa và tồn kho quá mức;

b. Định giá sản phẩm theo thực tế thị trường;

c. Quản lý lưu kho: làm giảm chi phí cho vệc lưu kho xuống mức tối thiểu,

loại bỏ chi phí thừa.

- Tìm kiếm nguồn hàng:

+ So sánh điểm mạnh hoặc điểm yếu của các nhà cung cấp khác nhau, từ

đó làm cơ sở để chọn ra nhà cung cấp tối ưu (đảm bảo giá thành, chất

lượng, tiến độ…) cho Tập đoàn.

+ Mở rộng hệ thống Nhà cung cấp, tìm kiếm chủng loại tương đương;

+ Trong việc tìm kiếm nguồn hàng, có 2 hoạt động chính cần lưu ý:

a. Thu mua

b. Bán chịu

- Sản xuất/ Sửa chữa/ Bảo trì:
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 Các hoạt động trong chuỗi cung ứng

+ Hoạt động sản xuất – sửa chữa gồm 3 hoạt động chính:

a. Thiết kế/ tìm hiểu thông tin (thông số kỹ thuật..) của hàng hóa

b. Lập quy trình sản xuất/ sửa chữa: Tính toán thời gian/ tiến độ sản xuất -

sửa chữa cho phù hợp nhất để có thể đáp ứng kịp thời cho nhu cầu của các

dự án

c. Quản lý phương tiện vận chuyển đến dự án/ Kho

- Cung ứng/ thu hồi:

+ Các họat động cung ứng/ thu hồi bao gồm:

a. Quản lý đơn hàng: Quản lý đơn hàng của dự án về số lượng, thời gian,

địa điểm…

b. Lập tiến độ giao hàng/ thu hồi: Lập lịch giao hàng sao cho thuận tiện nhất

có thể, đáp ứng nhu cầu dự án theo đúng tiến độ, chất lượng.

c. Quy trình trả hàng/ thu hồi/ thanh lý: Đối với những hàng hóa bị hư hỏng/

không đảm bảo chất lượng thì lập kế hoạch thu hồi – cấp phát đảm bảo tiến

độ dự án.
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Thành phần (được gửi tới/ tham dự/thực hiện): Quy trình thực hiện: 

  

                                                                         Gói < 200tr 

 

                                                                          

              Gói 200tr – 1tỷ 

 

 

 Gói > 1tỷ 

 

 

  

                                                                 

  

 

                

                                                                      - 

                                                          

 

                                          +  

 

Đ à m  p h á n  s ơ  b ộ  v à  

T ổ n g  h ợ p  d ữ  l i ệ u  c h à o  

g i á  g ó i  t h ầ u .  

- Phòng cung ứng, quản lý 
– thiết bị 

Đà m phán lần 2 chốt 
gói thầu 

BG Đ phê 
duyệt  

Báo cáo kết quả đàm 
phán 

- Ban giám đốc 
- Phòng kế toán 
- Ban kiểm soát 

- NTP/NCC phê duyệt 
- BCH dự án,  
- Phòng QLTC 
- Các NTP trượt thầu 

Thông báo  
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 Các tiêu chí lựa chọn Nhà cung cấp/ Nhà thầu phụ tại Tập đoàn

DELTA:

- Chất lượng sản phẩm: Là tiêu chí hàng đầu để lựa chọn Nhà cung cấp

hàng hóa/ dịch vụ;

- Tỷ lệ hàng hóa hư hỏng: số lượng/tỷ lệ hàng hóa hư hỏng khi được

giao hàng đến hoặc hư hỏng do chất lượng xuống thấp không đảm bảo

các tiêu chuẩn đã cam kết (sau khi kiểm tra chất lượng).

- Thời gian giao hàng đúng hẹn : thống kê các dữ liệu về thời gian giao

hàng thực tế so với dự kiến, đánh giá chính xác năng lực của từng NCC

cũng như mức độ tin cậy của họ đối với các đơn hàng trong tương lai.

- Chính sách bảo hành: Mỗi Nhà cung cấp cho một chính sách bảo hành

riêng cho từng sản phẩm.

- Chất lượng dịch vụ khách hàng : Lựa chọn NCC phối hợp, phản hồi

thông tin đầy đủ, chính xác.

- Giá sản phẩm: giá thành và các chi phí phát sinh khi mua hàng từ

NCC .

- Điều khoản thanh toán: là yếu tố gián tiếp tác động đến chi phí

 Chính sách quản lý chống độc quyền kinh doanh:

- Không ngừng mở rộng hệ thống Nhà cung cấp/ Nhà thầu phụ

- Ưu tiến sử dụng các dòng sản phẩm tương đương vừa đảm bảo chất

lượng và giá thành; ưu tiên sử dụng nguồn nguyên liệu có sẵn tại thị

trường Việt Nam;

- Loại bỏ các rào cản để có thêm hệ thống Nhà cung cấp/ Nhà thầu phụ

cùng tham giá các gói thầu cung ứng hàng hóa/ dịch vụ;

- Có khung pháp lý rõ ràng, không ấn định quy định cụ thể bắt buộc phải

sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ của một đơn vị cụ thể vào trong Hợp

đồng/ Văn bản/ Tài liệu có liên quan.

- Lập danh sách hệ thống Nhà cung cấp/ Nhà thầu phụ độc quyền để có

chính sách phù hợp với từng dự án cụ thể và làm việc với Chủ đầu tư

ngay từ giai đoạn đấu thầu để loại bỏ các rủi ro do độc quyền.
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Tập đoàn DELTA đang thực hiện đồng thời các giải pháp và quy định để

thực hiện phòng chống tham nhũng:

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc/ Trưởng các Phòng,

ban/ Bộ phận trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm tra, giám sát,

phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý cán bộ có vi phạm.

+ Luôn luôn xây dựng, đổi mới và hoàn thiện quy trình làm việc, phân định rõ

trách nhiệm của các Bộ phận/ cá nhân có liên quan theo thực tế triển khai và

phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

+ Số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, áp dụng cải tiến nâng cấp công nghệ để

thực hiện minh bạch các số liệu, thông tin.

+ Tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các

Phòng ban/ Bộ phận/ cá nhân trong Tập đoàn. Ban kiểm soát là đầu mối để

kiểm soát các công việc này.

+ Xây dựng các quy định, chế tài để xử lý các cá nhân/ Bộ phận có hành vi

tham nhũng, đưa hối lộ.

+ Tất cả Hợp đồng ký kết với đối tác (bao gồm nhà cung cấp, nhà thầu phụ,

tổ đội…) đều có các điều khoản về việc phòng chống tham nhũng, hối lộ.

Không chỉ dừng lại ở việc ban hành bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi đã thực

hiện các hoạt động và biện pháp nhằm thúc đẩy phòng chống tham nhũng

và đảm bảo môi trường làm việc bên trong và bên ngoài trong sạch:

 Các hoạt động đánh giá rủi ro tại các phòng ban được rà soát định kỳ

hàng năm.

 Truyền thông bộ quy tắc ứng xử đến đối tác, nhà cung cấp, nhà thầu..và

thường xuyên giám sát việc thực hiện.

 Đường dây nóng chính trực được duy trì đảm bảo tiếp nhận các phản

ánh 24/24.

 Phòng truyền thông nội bộ thông tin định kì đến nhân viên thông qua các

kênh: e-mail, bảng tin nội bộ, ….

 Tăng cường truyền thông nội bộ về Bộ quy tắc ứng xử và hành vi vi

phạm trong nội bộ.

 DELTA chưa ghi nhận trường hợp nào tham nhũng năm 2019.
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03. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

Cột mốc

2019

Tập trung nghiên cứu phát triển các dự án tổng thầu quy mô lớn, 
triển khai toàn bộ theo mô hình BIM.

Hoàn thành 15 công trình

Ký đối tác chiến lược với 3 đối tác chiến lược là các chủ đầu tư lớn

Tham gia các diễn đàn, hiệp hội làm việc liên quan đến phát triển 
chính sách có lợi cho sự bền vững, đổi mới và môi trường kinh 
doanh

Khuyến khích các ý tưởng, các thực hành theo hướng giảm thiểu tác 
động đến môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

Triển khai hoàn thiện phát triển văn hóa Công trường 5 sao trên 
khắp các công trường.

Mục tiêu

tiếp theo

Tăng cường phối hợp hiệu quả của chuối cung ứng

Đồng bộ số hóa quản trị sản xuất từ công trường

Chuẩn bị đề xuất cho các dự án phù hợp với chính sách nghiên cứu 
phát triển xanh và các lĩnh vực ưu tiên, chẳng hạn như BIM và công 
nghiệp 4.0

Củng cố và tăng cường sự tham gia của khách hàng và cung ứng  
trong việc phát triển các giải pháp đổi mới công nghệ bền vững.

Tăng cường liên kết với các trường đại học và trung tâm công nghệ 
và tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực đổi mới

Tăng cường quản lý tri thức trong tổ chức bằng cách hệ thống dựa 
vào các ký thuật số hóa, quản lý tham khảo, đào tạo và kinh nghiệm 
lâu năm của Tập đoàn

Mở rộng tiêu chí  5 sao cho các phòng ban bộ phận: an toàn, hình 
ảnh, tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng, tiến độ, môi trường làm việc.
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DELTA nhận thức việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi

trường là trách nhiệm của Tập đoàn. Việc tuân thủ này cũng là một nhân tố

quan trọng thúc đẩy Công ty phát triển bền vững.

Năm 2019, Công ty DELTA không ghi nhận các biên bản/thông báo nào liên

quan đến việc vi phạm các điều Luật và Quy định về môi trường. Việc xác nhận

không có trường hợp vi phạm cũng được DELTA căn cứ dựa trên các thông tin

dữ liệu từ kết quả kiểm toán (không ghi nhận số tiền phạt), các thông tin ghi

nhận từ hệ thống giám sát tuân thủ, pháp chế.

Tuân thủ quy định môi trường

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường theo yêu

cầu của các Cơ quan quản lý tại tất cả các Dự án như

+ Phân loại các rác thải nguy hại, rác sinh hoạt, có hợp đồng thu gom rác thải

với các đơn vị có chức năng;

+ Nguồn nước xả thải đúng qui định không làm ảnh hướng tới nguồn nước các

khu vực lân cận.

+ Thực hiện thủ tục xin cấp phép xả thải đối với các dự án thuộc phạm vi trách

nhiệm.

+ Thực hiện các báo cáo thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm đối

với các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm.

+ Ngoài ra, việc kiểm soát tiếng ồn trong quá trình thi công luôn được đảm bảo

tuân thủ trong phạm vi cho phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mới cho

công tác thi công, đổ bê tông tường cột sàn để giảm gây tiếng ồn, bụi phát sinh

cho công tác xây tường, tô tường, đồng thời cũng giảm lượng rác thải gạch

vụn. Đối với các tòa nhà trước khi đưa vào hoạt động luôn có các giải pháp tiêu

âm, chọn các thiết bị đạt độ ồn cho phép nhằm đáp ứng tiêu chuẩn và nâng cao

chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Tập đoàn xây dựng Delta luôn luôn nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm bảo

vệ và cải thiện môi trường. Bên cạnh việc tuân thủ các quy định của pháp luật

về bảo vệ môi trường, thực hiện tuyên truyền & thực hiện các biện pháp kỹ

thuật, biện pháp tổ chức quản lý là phương thức để người lao động trong Tập

đoàn nhận thức sâu sắc về giá trị của việc bảo vệ môi trường. Vào thứ 7 cuối

cùng mỗi tháng, Tập đoàn xây dựng Delta đều tổ chức thực hiện «Thứ bảy

xanh». Đây là hoạt động mang ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc trong việc nâng

cao nhận thức của người lao động về một môi trường xanh – sạch – đẹp.
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Nghiên cứu phát triển công nghệ:

Tập đoàn xây dựng Delta không ngừng thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị

mới hiện đại tối ưu trong việc tiêu thụ năng lượng nhằm đẳm bảo hiệu quả trong

quá trình thi công, vừa tiết kiệm chi phí về tiêu thụ năng lượng, đồng thời bảo vệ

môi trường.

Phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai:

+ Tăng cường trồng cây xanh xung quanh dự án;

+ Thực hiện xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố khẩn cấp và

huấn luyện đào tạo cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các biện pháp phòng

ngừa, giảm nhẹ thiên tai.

+ Thực hiện xây dựng, kiểm tra, kiểm soát các biện pháp thi công trên công

trường đảm bảo an toàn, đặc biệt khi có mưa bão, thiên tai.

+ Chủ động cảnh báo, hướng dẫn các dự án thực hiện các biện pháp phòng

ngừa trước các đợt mưa, bão,....

Sáng kiến bảo vệ môi trường:

- Tại một số dự án trong Tập đoàn thực hiện tái chế chai nhựa để trồng cây

thủy sinh, tận dụng ván ép để làm chậu cây cảnh và làm bàn làm việc.
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Đặc thù trong ngành xây dựng là nguyên vật liệu chiếm tới 55%-65% chi phí

đầu tư, do đó biến động về giá nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng rất lớn

tới doanh thu và lợi nhuận Công ty. Mặc dù việc sử dụng các loại vật liệu

thân thiện với môi trường giá thành tuy cao hơn, đẩy chi phí thầu lên cao,

DELTA luôn nỗ lực thuyết phục các Chủ đầu tư về ưu điểm của việc sử

dụng nguyên vật liệu thay thế mang lại lợi ích cho môi trường sống và con

người.

 Là một Công ty tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ mới vào thi

công xây dựng của Việt Nam. Các công ty thành viên của DELTA đã

nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thành công nhiều vật liệu thân thiện

với môi trường như tấm tường ngăn không trát nucewall để thay thế

gạch nung truyền thống góp phần giảm năng lượng cho việc nung gạch;

thép polyme thép làm từ sợi thủy tinh và nhựa polyme có trọng lượng

nhé bằng 20-25% thép thường và đặc biệt không han rỉ, nhất là với các

công trình môi trường biển; bê tông mác siêu cao UHPC có thể thay thế

kết cấu thép…

 Thực hiện tắt các thiết bị sau khi kết thúc công việc nhằm tiết kiệm điện,

xăng, dầu.

 Bố trí khu vực bảo quản nguyên vật liệu tại các dự án theo từng khu vực

riêng biệt, tránh thất thoát tiêu hao nguyên vật liệu, tài nguyên.
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Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho phép

chúng tôi giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Năng lượng tiêu thụ

từ các hoạt động dự án chủ yếu từ điện lưới và dầu DO cho việc phát điện

và vận hành các máy móc thi công.
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Với đặc thù ngành, sử dụng một lượng lớn vật tư thì tương ứng với đó, sẽ có

một khối lượng khổng lồ rác thải đưa ra môi trường nếu không được xử lý tốt.

Để hạn chế tác động môi trường, tập đoàn Delt ngoài việc ưu tiên sử dụng

các vật liệu thân thiện với môi trường, cũng đầu tư, lên kế hoạch cụ thể cho

việc tận dụng phụ phẩm, phế phẩm cũng như xử lý rác thải trước khi đưa ra

môi trường xử lý tập trung.

+ Vật liệu thép được sử dụng tối đa, thép thừa được đưa về các nhà máy xử

lý để tái sử dụng

+ Bê tông thừa được sử dụng để thực hiện các công tác tạm, các cấu kiện

nhỏ như lanh tô, cục thí…

+ Các phế phẩm, chạc bê tông, gạch, vữa được nghiền nát, tận dụng làm cát

lấp hoặc cấp phối cho các hạng mục không yêu cầu mác cao nhằm hạn chối

tối đa rác thải

Quản lý thải:

Thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại, rác thải

xây dựng, bùn bể phốt theo quy định pháp luật ở các dự án do Tập đoàn triển

khai.
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40

Cột mốc

2019

100% các dự án thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải nguy hại, 
rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, bùn bể phốt theo quy định của 
pháp luật

Báo cáo thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy 
định của pháp luật và phạm vi trách nhiệm.

Trồng cây xanh ở các dự án

Thực hiện cấp phép xả thải tại các dự án trong phạm vi trách nhiệm

Thực hiện tuyên truyền huấn luyện về bảo vệ môi trường.

Thực hiện xây dựng, huấn luyện phương án cứu nạn cứu hộ, ứng 
phó tình huống khẩn cấp.

Thực hiện tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại một số dự án

Mục tiêu

tiếp theo

100% các dự án thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải nguy hại, 
rác thải xây dựng, rác thải sinh hoạt, bùn bể phốt theo quy định của 
pháp luật

Báo cáo thực hiện công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy 
định của pháp luật và phạm vi trách nhiệm.

Tăng mật độ cây xanh ở các dự án

Thực hiện cấp phép xả thải tại các dự án trong phạm vi trách nhiệm

Thực hiện tuyên truyền huấn luyện về bảo vệ môi trường 3 tháng/01 
lần/01 dự án

Thực hiện xây dựng, huấn luyện phương án cứu nạn cứu hộ, ứng 
phó tình huống khẩn cấp 3 tháng/01 lần/01 dự án

Thực hiện tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất, kinh 
doanh ở nhiều dự án hơn.
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+ Năm 2019, Tập đoàn Xây dựng Delta đã đẩy mạnh công tác huấn luyện

an toàn lao động đầu vào, huấn luyện an toàn định kỳ vào thứ 2 hàng tuần.

Thực hiện tổ chức huấn luyện an toàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo

100% người lao động làm việc trên công trường được huấn luyện, cấp

chứng chỉ/ thẻ an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về công tác an toàn vệ sinh lao

động: Báo cáo năm 2019 về Sở lao động Thương binh & Xã hội thành phố

Hà Nội.

+ Tổ chức chương trình hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động hàng

năm vào ngày 18/05/2019 tại Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, với chủ đề Chia sẻ

kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát an toàn lao động trong xây

dựng. Chương trình có sự tham gia của ông Phan Văn Mậu – Phó chánh

thanh tra – Sở LDTB&XH Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng phòng

thanh tra chính sách – Bộ LDTB&XH và đại diện các trưởng ban, chuyên

viên an toàn các công ty xây dựng: Hòa Bình, Sigma, Tổng công ty 36 – Bộ

quốc phòng,....

+ Bố trí đầy đủ số lượng nhân sự phụ trách công tác an toàn lao động ở tất

cả các dự án do Tập đoàn triển khai thi công.

+ Tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho người lao động, đảm bảo 100%

người lao động làm việc trên công trường được khám tuyển dụng đầu vào.

+ Quan trắc môi trường lao động đầy đủ ở tất cả các dự án do Tập đoàn

triển khai, đảm bảo các chỉ số về môi trường để người lao động được đảm

bảo sức khỏe trong khi làm việc.

42
An toàn sức khỏe nghề nghiệp
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Công tác đào tạo

DELTA xác định sự phát triển của Công ty đồng hành cùng sự phát

triển của mỗi nhân viên, chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp cho nhân

viên các cơ hội phát triển tương xứng với tiềm năng.

Bên cạnh đó công tác đào tạo có có vai trò quan trọng giúp đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Các chương trình

đào tạo được xây dựng thiết kế theo yêu cầu thực tiễn hoạt động

đối với tất cả các cấp, cung cấp các kiến thức mới, kinh nghiệm

lãnh đạo và quản lý nhằm giúp cán bộ sẵn sàng cho sự phát triển

của Công ty.

Trong năm 2019, các chương trình đào tạo cho các cấp quản lý tiếp

tục được triển khai. Các chương trình Dự án Đào tạo quản lý chuỗi

cung ứng chuẩn quốc tế SCOR, Chương trình đào tạo Quản lý dự

án chuẩn PMI, đào tạo quản lý dự án chuẩn BIM.. dành cho cán bộ

quản lý cấp trung trở lên tiếp tục triển khai mở rộng nhiều khóa học

nhằm nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo cho cán bộ cấp trung trở

lên. Đối với cấp quản lý, kinh nghiệm và tiếp xúc là các kỹ năng

được coi trọng trong sự phát triển nghề nghiệp. Các hội thảo về

quản lý chất lượng công trình, nâng cao chất lượng bê tông… kết

hợp cùng các cơ sở uy tín được tổ chức thường xuyên định kỳ cho

cán bộ nhân viên phát triển kỹ năng, nâng cao chuyên môn nghiệp

vụ.

Các CLB kỹ sư trẻ, CLB Lãnh đạo tiềm năng DELTA được coi là sân

chơi học tập bổ ích cho cán bộ nhân viên DELTA góp phần kết nối

Ban lãnh đạo và nhân viên gần gũi hơn; đây cũng được coi là môi

trường học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhân viên.

Chúng tôi tạo ra môi trường học tập có ảnh hưởng lớn đối với nhân

viên thông qua các phương pháp tiếp cận, trực tiếp … để phát triển

con người và chương trình về phát triển kỹ năng lãnh đạo, quy trình

đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên.

DELTA luôn công bằng và minh bạch trong đánh giá hiệu quả công

việc, là tiền đề cho việc khen thưởng và tăng lương cho cán bộ

nhân viên có thành tích xuất sắc. Hướng đến mục tiêu không ngừng

nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, DELTA vẫn tiếp tục cập

nhật quy chế, phương thức đánh giá hàng năm, xét tỷ lệ phân bổ

phù hợp đảm bảo tính công bằng trong đánh giá và xây dựng hệ

thống đánh giá nhằm giảm thời gian và đảm bảo tính hệ thống,

chính xác.
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Trách nhiệm xã hội

Luôn kiên định và nhất quán với mục tiêu đã đề ra, phát triển bền vững

cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định

hướng phát triển của Công ty; đây cũng chính là cam kết của DELTA đối

với khách hàng, với xã hội và cộng đồng. Tập đoàn DELTA luôn chú trọng

các công tác xã hội trong chiến lược, xem đó là trách nhiệm của mình đối

với cộng đồng nhằm đóng góp vào sự phát triển lâu dài, bền vững của xã

hội.

Đối với Tập đoàn DELTA, chia sẻ giá trị cùng với xã hội là trách nhiệm đảm

bảo sự phát triển bền vững lâu dài. DELTA xác định rằng sự thành công

không chỉ được công nhận bởi kết quả kinh doanh mà còn ở mức độ và

trách nhiệm đóng góp phát triển cộng đồng của doanh nghiệp.

Tại Tập đoàn DELTA, Chúng tôi luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng

thông qua các hoạt động tài trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, giảm

thiểu tác động của thiên tai, chung tay xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao

chất lượng giáo dục, các hoạt động an sinh xã hội… Đồng thời, cổ vũ,

khuyến khích tất cả nhân viên cùng tích cực tham gia các hoạt động thiện

nguyện, chia sẻ với nhiều mảnh đời bất hạnh khó khăn. Để xây dựng một

cộng đồng vững mạnh, Chúng tôi cũng không ngừng hợp tác tích cực với

các cơ quan chính quyền địa phương, các đối tác, người dân địa phương

nhằm nâng cao nhận thức và phát triển năng lực cộng đồng.

• Hỗ trợ vật chất và tinh 
thần các gia đình khó 
khăn, trẻ em nghèo có 
hoàn cảnh đặc biệt, 
giúp đồng bào vùng bão 
lụt khắc phục hậu quả 
thiên tai…

•Hỗ trợ chương trình 
phẫu thuật sứt môi, hở 
hàm ếch cho trẻ em; tài 
trợ các chương trình 
phẫu thuật tim cho 
bệnh nhân nghèo…

•Đồng hành cùng 
chương trình chia sẻ 
kinh nghiệm kinh 
doanh, trao tặng học 
bổng, xây dựng trường 
học…

• Hưởng ứng hoạt động 
về môi trường xã hội...

Phát triển 
cộng đồng

Giáo dục

An sinh xã 
hội

Sức khỏe 
cộng đồng
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Trách nhiệm xã hội
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Trách nhiệm sản phẩm

 Cam kết về chất lượng dự án để tạo ra sản phẩm tốt, xây dựng và giữ vững

lòng tin từ Chủ đầu tư và đối tác là mục tiêu tiên quyết đã được Công ty định

hướng xuyên suốt trong quá trình triển khai và bàn giao sản phẩm. Việc kiểm

soát quá trình thi công dự án đáp ứng bằng hoặc cao hơn cam kết với Chủ

đầu tư được thực hiện thông qua phương pháp tiếp cận có kỷ luật và mang

tính hệ thống để đánh giá và cải tiến hiệu quả của công tác kiểm soát quản lý

rủi ro, kiểm tra quy trình quản lý tại các phòng ban, đặc biệt tập trung xung

quanh các yếu tố chất lượng, an toàn và lưu trữ hồ sơ dữ liệu. Đây được

xem là tầng phòng thủ thứ 2 để nhận dạng và loại bỏ các rủi ro về chất lượng

xuyên suốt quá trình tạo ra sản phẩm từ việc nhận thiết kế, đánh giá thiết kế,

lập kế hoạch thi công và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

 Trong từng giai đoạn, các phòng chuyên trách kết hợp cùng phòng kiểm soát

nội bộ tập trung xây dựng các quy trình hướng dẫn và phân bổ nguồn lực

thẩm tra. Toàn bộ quy trình đảm bảo chất lượng dự án của Công ty đã được

xây dựng bởi những chuyên gia QA, và được giám sát chặt chẽ bởi các cấp

quản lý cao nhất của Công ty; nhằm tối ưu hóa việc kiểm soát chất lượng,

đảm bảo tiến độ bàn giao sản phẩm, khẳng định uy tín thương hiệu DELTA.

 Ngoài ra, các hoạt động đánh giá thẩm tra đảm bảo chất lượng luôn luôn

không ngừng được cập nhật và cải tiến thường xuyên liên tục để nâng cao

chất lượng và cập nhật các công nghệ tiên tiến mới nhất vào chất lượng

công trình. Năng lực của đội ngũ cán bộ cũng được không ngừng nâng cao

thông qua đào tạo cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.
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Cột mốc

2019

100 cán bộ cấp trung hoàn thành huấn luyện kiểm soát nội bộ

Cập nhật giáo trình đào tạo hội nhập cho nhân viên mới

Không ghi nhận tai nạn nghiêm trọng

Cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo, tang tỷ lệ phụ nữ làm quản lý

Tham gia ngày trái đất, hỗ trợ đồng bào Sìn Hồ Lai Châu

Xây trường học xã Hợp Thành, Hòa Bình

Tổ chức hiến máu nhân đạo tại viện huyết học truyền máu

Tổ chức các chương trình ngày phụ nữ, ngày thiếu nhi, nghỉ hè, hội 
thao

Đào tạo BIM, REVIT mở rộng cho kỹ sư công trường

Hơn 100 tin ruyền thông các hoạt động trên youtube, website, 
facebook, các báo chính thông

Phát hành tài liệu cẩm nang thi công hoàn thiện

Mục tiêu

tiếp theo

Tăng cường đào tạo kỹ thuật chuyên môn cho người lao động

Thúc đẩy hoàn thiện bản thân qua các câu lạc bộ, các bài kiểm tra, 
các cuộc thi, đánh giá

Nâng cao trình độ tiếng anh

Mở rộng cơ chế khiếu nại chính thức trên trang mạng xã hội về tác 
động môi trường, lao động việc làm, quyền con người và bao gồm cả 
các bên liên quan

Duy trì tỷ lệ tain nạn thấp ở mức tối thiểu

Tăng cường các phong trào rèn luyện sức khỏe, nhận thức về phòng 
bệnh, an toàn sức khỏe

Khuyến khích tăng cường các quan hệ đối tác với các cơ quan chức 
năng, các trường đại học, các công ty về chủ đề an toàn sức khỏe 
nghề nghiệp

Phát triển hệ thống đào tạo, chiến dịch thông tin, đào tạo thực tế
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Đối chiếu GRI Standards

GRI Thông tin công bố Báo cáo

GRI 102 Công bố thông tin theo tiêu chuẩn chung

102-1 Tên tổ chức Tổng quan về báo cáo

102-2 Các hoạt động, nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ

Thông tin tổng quan

102-3 Địa điểm của trụ sở chính

102-4 Các địa điểm hoạt động

102-5 Quyền sở hữu và hình thức pháp lý

102-6 Các thị trường phục vụ

102-7 Quy mô tổ chức

102-8 Thông tin về nhân viên và người lao động khác

102-8 Chuỗi cung ứng
Quản lý mua sắm và chuỗi cung ứng

102-11 Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa

102-12 Các sáng kiến bên ngoài
Gắn kết các bên liên quan

102-13 Quyền hội viên trong các hiệp hội

102-14 Tuyên bố của người ra quyết định cấp cao Thông điệp của Tổng giám đốc

102-15 Các tác động, rủi ro và cơ hội chính Quản trị rủi ro

102-16 Các giá trị, nguyên tác, tiêu chuẩn và chuẩn mực của 

hành vi

Quản trị bền vững

102-17 Cơ chế tư vấn và báo cáo các mội quan ngại về đạo đức

102-18 Cơ cấu quản trị

102-19 Ủy nhiệm thẩm quyền

102-20 Trách nhiệm của cấp điều hành đối với các chủ đề kinh tế, 

môi trường và xã hội

102-21 Tham vấn các bên liên quan về các chủ đề kinh tế, môi 

trường và xã hội

102-22 Thành phần của cấp quản lý các nhất và các ủy ban

Hội đồng phát triển bền vững102-23 Chủ tịch của cấp quản lý cao nhất

102-24 Bổ nhiệm và lựa chọn cấp quản lý cao nhất

102-25 Xung đột lợi ích Gắn kết các bên liên quan

102-26 Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong việc thiết lập các 

mục đích, giá trị và chiến lược

Hội đồng phát triển bền vững
102-27 Kiến thức tổng hợp của cấp quản lý cao nhất

102-28 Đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp quản lý cao nhất

102-29 Nhận diện và quản lý các tác động về mặt kinh tế, môi 

trường và xã hội
Đánh giá trọng yếu
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Đối chiếu GRI Standards

GRI Thông tin công bố Báo cáo

102-30 Hiệu quả của quy trình quản lý rủi ro Quản trị rủi ro

102-31 Rà soát các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội Đánh giá trọng yếu

102-32 Vai trò của cấp quản lý cao nhất trong lập báo cáo phát 

triển bền vững
Thông điệp Tổng giám đốc

102-33 Truyền đạt các mối quan ngại cấp bách
Chiến lược và mục tiêu

102-34 Bản chất và tổng số các mối quan ngại cấp bách

102-35 Chính sách về thù lao

Lao động việc làm

102-36 Quy trình xác định thù lao

102-37 Sự tham gia của bên liên quan vào thù lao

102-38 Tổng tỷ lệ thù lao hàng năm

102-39 Tỷ lệ phần tram gia tăng trong tổng thù lao hàng năm

102-40 Danh sách các nhóm bên liên quan

102-41 Nhận diện và lựa chọn các bên liên quan

Gắn kết các bên liên quan
102-43 Phương pháp tiếp cận đối với sự tham gia của bên liên 

quan

102-44 Các mối quan ngại và chủ đề chính được nêu lên

102-45 Các đơn vị được bao gồm trong báo cáo tài chính hợp 

nhất

Tổng quan báo cáo

102-46 Xác định nội dung báo cáo và phạm vi chủ đề

102-47 Danh sách các chủ đề trọng yếu

102-48 Trình bày lại thông tin

102-49 Các thay đổi trong báo cáo

102-50 Kỳ bào báo

102-51 Ngày của báo cáo gần nhất

102-52 Chu kỳ báo cáo

102-53 Đầu mối liên hệ cho các thắc mắc về báo cáo

102-54 Tuyên bố lập báo cáo tuân theo Tiêu chuẩn GRI

102-55 Mục lục GRI

GRI 201 Hiệu quả hoạt động kinh tế

201-1 Giá trị kinh tế trực tiếp tạo ra và phân phối Hiệu quả hoạt động kinh tế

201-2 Các tác động tài chính và các rủi ro cơ hội khác do biến 

đổi khí hậu
Quản trị rủi ro

201-3 Các nghĩa vụ đáp ứng chế độ phúc lợi đã quy định và 

các chương trình hưu trí khác
Lao động việc việc làm

GRI 202 Sự hiện diện trên thi trường

Thông tin tổng quan202-1 Tỷ lệ của mức lương khởi điểm theo giới tính so với 

mức lương tối thiểu của vùng
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Đối chiếu GRI Standards

GRI Thông tin công bố Báo cáo

GRI 203 Tác động kinh tế gián tiếp

203-2 Tác động kinh tế gián tiếp đáng kể Hiệu quả kinh tế

GRI 204 Thông lệ mua sắm

204-1 Chuỗi giá trị bền vững Quản lý mua sắm và chuỗi cung ứng

GRI 205 Chống tham nhũng

205-2 Truyền thông và đào tạo về các chính sách và quy trình 

chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng

GRI 301 Vật liệu

301-1 Vật liệu đã được sử dụng theo trọng lượng hoặc khối 

lượng

Sử dụng năng lượng và tài nguyên
301-2 Vật liệu tái chế đã được sử dụng 

301-3 Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm

GRI 302 Năng lượng

302-1 Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

Sử dụng năng lượng và tài nguyên

302-2 Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức

302-3 Thâm dụng năng lượng

302-4 Giảm tiêu hao năng lượng

302-5 Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ

GRI 303 Nước

303-1 Lượng nước đầu vào theo nguồn

Sử dụng năng lượng và tài nguyên
303-2 Những nguồn nước chịu ảnh hưởng đáng kể bởi lượng 

nước đầu vào

303-3 Tuần hoàn và tái sử dụng nước

GRI 306 Nước thải và Chất thải

306-1 Tổng lượng nước thải theo chất lượng và địa điểm

Quản lý phế thải306-2 Tổng lượng chất thải theo loại và phương pháp xử lý

306-4 Vận chuyển chất thải nguy hại 

GRI 307 Tuân thủ về môi trường

307-1 Tuân thủ pháp luật và quy định môi trường Bảo vệ môi trường

GRI 308 Đánh giá nhà cung cấp về môi trường

308-1 Các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách 
sử dụng các tiêu chí về môi trường

Bảo vệ môi trường
308-2 Các tác động môi trường tiêu cực trong chuỗi cung ứng 

và các hành động đã thực hiện
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Đối chiếu GRI Standards

GRI Thông tin công bố Nội dung báo cáo

GRI 401 Việc làm

401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

Đầu tư phát triển con người401-2 Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không danh 

cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian

GRI 403 An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

403-1 Đại diện của người lao động trong các liên ủy ban an toàn 

và sức khỏe nghề nghiệp chính thức giữa ban lãnh đạo và 

người lao động An toàn sức khỏe nghề nghiệp

403-4 Các chủ đề về sức khỏe và an toàn được đề cập trong thỏa 

thuận chính thức với công đoàn

GRI 404 Giáo dục và Đào tạo

404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên

Thông tin tổng quan

Công tác đào tạo

404-2 Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và 

chương trình hỗ trợ chuyển tiếp 

404-3 Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả

công việc và phát triển nghề nghiệp

GRI 405 Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng

405-1 Sự đa dạng của cấp quản lý và nhân viên

Thông tin tổng quan

Lao động việc làm
405-2 Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao của phụ nữ so với nam giới 

GRI 406 Không phân biệt đối xử

GRI 412 Đánh giá về quyền con người

412-1 Những hoạt động cần phải rà soát về quyền con người hoặc 

đánh giá tác động

Đầu tư phát triển con người

412-2 Đào tạo nhân viên về các quy trình hoặc chính sách về 

quyền con người 

412-3 Những hợp đồng và thỏa thuận đầu tư quan trọng có bao 

gồm các điều khoản về quyền con người hoặc đã được 

đánh giá sơ bộ về quyền con người 

GRI 413 Cộng đồng địa phương

413-1 Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa 

phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển
Trách nhiệm sản phầm

GRI 416 An toàn sức khỏe của khách hàng

416-1 Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các loại sản 

phẩm hoặc dịch vụ
An toàn sức khỏe nghề nghiệp

419-2 Các vụ việc không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe 

và an toàn của các sản phẩm và dịch vụ

GRI 419 Tuân thủ pháp luật

419-1 Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực kinh 

tế và xã hội

Chiến lược phát triển
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