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THÔNG TIN TỔNG QUAN 

Mã chứng khoán : TNG

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Tên tiếng Anh : TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ : 652.114.760.000 đồng 

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và mã số thuế 

: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 
cấp lần đầu ngày 02/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 29 
ngày 09/01/2020.

Trụ sở chính : Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ,  

  Tp. Thái Nguyên

Điện thoại : 02083.858.508

Email : info@tng.vn

Website : htttp://tng.vn, http://tngfashion.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NEW YORK

Địa chỉ : 79 Madison street New York, NY 10016, Hoa Kỳ

Điện thoại : +1.732.406.4006

Email : linh@tng.vn

TỔNG QUAN VỀ TNG
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CAM KẾT CỦA TNG

TẦM NHÌN

Là Công ty đại chúng trong TOP đầu minh bạch nhất, quản trị 
tốt nhất, phát triển bền vững nhất. 

Là Công ty sản xuất và bán lẻ từ thị trường trong nước đến thị 
trường toàn cầu có doanh thu tiêu thụ đạt TOP tỷ đô la Mỹ. 

SỨ MỆNH

Chịu trách nhiệm tuyệt đối cho tất cả các sản phẩm cung 
cấp đến tay người tiêu dùng. 

Mang lại hạnh phúc cho người lao động, khách hàng và 
cộng đồng dân cư.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm

Thực hiện đạo đức kinh doanh trong công việc, đảm bảo mọi chế độ, quyền 
lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc

Nơi xứng đáng để cống hiến và làm việc.

Phát triển tương lai xanh

Vì một màu xanh TNG, chúng tôi chú trọng mọi hoạt động liên quan đến đời 
sống người lao động, cộng đồng địa phương. Thực hiện phương châm hành 
động: “Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường”.

Phát triển bền vững

Chúng tôi cam kết đảm bảo lợi ích dài hạn đa chiều trong hoạt động với 
khách hàng và các bên có liên quan.
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TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CAM KẾT CỦA TNG (TIẾP THEO)

CAM KẾT

Khách hàng

 ¬ Cung cấp cho khách hàng những sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn.

 ¬ Chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh 
tranh và giao hàng đúng thời hạn.  

 ¬ Bảo vệ quyền lợi khách hàng về thương 
hiệu và nhãn hiệu hàng hóa. 

 ¬ Đảm bảo uy tín, tôn trọng khách hàng. 

 ¬ Cam kết thời gian sản xuất, năng lực 
với khách hàng. 

 ¬ Cam kết thời gian giao hàng. 

 ¬ Cam kết chống tiêu cực, hối lộ trong 
sản xuất kinh doanh.

Cổ đông

 ¬ Công khai, minh bạch, công bằng mọi 
thông tin liên quan đến hoạt động 
kinh doanh.

 ¬ Tối đa hóa giá trị và lợi ích cho cổ đông.

 ¬ Phát triển bền vững, kinh doanh hiệu 
quả và uy tín trên thị trường.

 ¬ Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát 
triển.

Cộng đồng

 ¬ Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích 
xã hội.

 ¬ Tham gia các hoạt động cộng đồng, 
an sinh xã hội.

 ¬ Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường.

 ¬ Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Người lao động

 ¬ Người lao động làm việc tại TNG không 
bị vi phạm quyền lợi theo quy định của 
pháp luật.

 ¬ Mọi quyền lợi của người lao động làm 
việc tại TNG theo Bộ Luật Lao động 
đều được đảm bảo.
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1979

 ¬ Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty may Thái 
Nguyên theo Quyết định số 676/QĐ-UB của UBND 
tỉnh Thái Nguyên. Liên doanh với Công ty may Đức 
Giang của Tổng Công ty Dệt may Việt Nam thành 
lập Công ty may Liên doanh Việt Thái. 

1997

 ¬ Xí nghiệp may Bắc Thái, được thành lập theo 
Quyết định số 488/ QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Thái 
với Công ty may Đức Giang của Tổng Công ty Dệt 
may Việt Nam thành lập Công ty may Liên doanh 
Việt Thái.

2003
 ¬ Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần may Xuất 

khẩu Thái Nguyên. 

2006
 ¬ Khởi công xây dựng nhà máy TNG Sông Công.

2007
 ¬ Đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

 ¬  Cổ phiếu TNG được niêm yết trên Sàn Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là TNG.

Thời kỳ doanh nghiệp Nhà nước. 

Giai đoạn sau cổ phần hóa, chuẩn bị niêm 
yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. 

Nâng cao công tác quản trị doanh 
nghiệp và phát triển doanh nghiệp 
bền vững. 

Đầu tư công nghệ, khẳng định và phát triển thương hiệu.
Đây là giai đoạn đổi mới, đầu tư công nghệ tự động hóa một cách mạnh mẽ, là thời kỳ 
phát triển và khẳng định thương hiệu, tập trung phát triển, ứng dụng ERP trong việc 
quản lý sản xuất kinh doanh, đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy TNG theo mô hình nhà 
máy xanh. 

2010
 ¬ Khởi công xây dựng Nhà máy TNG Phú Bình. 

2013
 ¬ Khởi công xây dựng Nhà máy TNG Đại Từ.

2016
 ¬ Khánh thành đưa vào hoạt động Trung tâm Thiết kế thời trang TNG và văn phòng 

làm việc của Công ty.

2018
 ¬ Khởi công xây dựng Tòa nhà thương mại TNG Village. 

 ¬ Mua lại Nhà máy may DG, đổi tên thành Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ và đầu tư 
nâng công suất nhà máy lên 35 chuyền may. 

 ¬ Phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi 200 tỷ cho nhà đầu tư nước ngoài. 

 ¬ Được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
may không chỉ trên sản phẩm áo sơ mi” và được Cục bản quyền tác giả chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả, số 2773/2008/QTG ngày 4/6/2018.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1979 - 2003

2019 - 2024

2003 - 2007

2008 - 2018

LOTUS STANDARD

TNG FACTORY
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH VÀ LIÊN KẾT

NHÀ MÁY MAY VIỆT ĐỨC
Thành lập năm 1979 
Địa chỉ: Số 221 đường Thống Nhất, Tp. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên 
Diện tích nhà xưởng: 12.691 m2 
Chuyền may: 20 chuyền 
Lao động: 1.080 người 
Năng lực sản xuất: 1,8 triệu áo jacket/ 01 năm

NHÀ MÁY MAY ĐẠI TỪ
Thành lập năm 2015 
Địa chỉ: Xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
Diện tích nhà xưởng: 13.388 m2 
Chuyền may: 35 chuyền 
Lao động: 1.890 người 
Năng lực sản xuất: 3 triệu áo jacket / 01 năm 
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY VIỆT THÁI
Thành lập năm 1979
Địa chỉ: Số 221 đường Thống Nhất, Tp. Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên
Diện tích nhà xưởng: 12.691 m2
Chuyền may: 20 chuyền
Lao động: 1.080 người
Năng lực sản xuất: 1,8 triệu áo jacket/ 01 năm

NHÀ MÁY MAY ĐỒNG HỶ
Thành lập năm 2018 
Địa chỉ: Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, 
tỉnh Thái Nguyên 
Diện tích nhà xưởng: 12.760 m2 
Chuyền may: 9 chuyền may 
Lao động: 486 người 
Năng lực sản xuất: 783 nghìn áo jacket/ 01 năm 
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

NHÀ MÁY MAY SÔNG CÔNG 1, 2, 3
Thành lập năm 2006 
Địa chỉ: KCN Sông Công, Tp. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 
Diện tích nhà xưởng: 14.000 m2 
Chuyền may: 88 chuyền 
Lao động: 4.288 người 
Năng lực sản xuất: 7,7 triệu áo jacket/ 01 năm 
Sản phẩm chính: Padding jacket, seam sealing jacket, 
cargo pants, bottom, leather jacket, kid items

NHÀ MÁY MAY PHÚ BÌNH 1, 2, 3, 4
Thành lập năm 2010 
Địa chỉ: Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 
Diện tích nhà xưởng: 93.131 m2 
Chuyền may: 52 chuyền 
Lao động: 3.780 người 
Năng lực sản xuất: 4,5 triệu áo jacket/ 01 năm 
Sản phẩm chính: Padding jacket, down jacket, bottom, 
denim pants, wool jacket, jumpsuit, dress

CÔNG TY ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH TẠI SỐ 434/1, ĐƯỜNG BẮC KẠN, TP. THÁI NGUYÊN; CÓ 11 CHI NHÁNH 
MAY XUẤT KHẨU NẰM TẠI ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN, 01 CHI NHÁNH MAY 
PHỤC VỤ SẢN XUẤT BÁN HÀNG TRONG NƯỚC, 02 CHI NHÁNH PHỤ TRỢ, 01 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
TẠI NEW YORK – HOA KỲ VÀ 32 CỬA HÀNG THỜI TRANG HOẠT ĐỘNG TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC.

LEED STANDARD 

TNG FACTORY

CÁC NHÀ MÁY HẠCH TOÁN TRỰC THUỘC CỦA TNG
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH VÀ LIÊN KẾT (TIẾP THEO)

CÁC NHÀ MÁY HẠCH TOÁN TRỰC THUỘC CỦA TNG

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

CÔNG TY LIÊN KẾT 

CÔNG TY TNHH TNG FASHION 
Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 50.000.000.000 đồng 
Giá trị khoản cam kết góp vốn: 50.000.000.000 đồng 
Tỷ lệ sở hữu: 100% 
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh thời trang

CÔNG TY TNHH MTV TNG ECO GREEN  
Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 50.000.000.000 đồng 
Giá trị khoản cam kết góp vốn: 50.000.000.000 đồng 
Tỷ lệ sở hữu: 100% 
Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản

CÔNG TY TNHH GOLF YÊN BÌNH TNG 
Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 300.000.000.000 đồng 
Giá trị khoản cam kết góp vốn: 147.000.000.000 đồng 
Tỷ lệ sở hữu: 49% 
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh sân Golf

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC THÁI 
Địa chỉ: 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
Giá trị vốn góp: 771.150.000 đồng 
Tỷ lệ sở hữu: TNG góp 49% vốn điều lệ 
Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp các công trình về 
lưới điện TNG hiện đang tham gia vào quá trình tái cơ cấu, 
hoàn thiện bộ máy và chiến lược kinh doanh. 

CHI NHÁNH THỜI TRANG TNGF
Thành lập: Năm 2016
Địa chỉ: 434/1, Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, 
Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

NHÀ MÁY PHỤ TRỢ 
Thành lập: Năm 2006
Địa chỉ: Khu B, KCN Sông Công, Tp. Sông Công,  
tỉnh Thái Nguyên

Nhà máy bao bì
Hoạt động chính: Sản xuất bao bì từ giấy và nilon,  
giặt là, in, thêu
Công suất: 16.000 m2 carton/ 1 ngày,  
600 kg túi PE/ 1 ngày

Nhà máy bông
Hoạt động chính: Sản xuất bông
Công suất: 20.000 yds bông/ 1 ngày 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KHỐI CHẤT LƯỢNG, 

KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KHỐI NHÂN SỰ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KHỐI KINH DOANH

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC  
HÀNH CHÍNH

PHÒNG KINH DOANH

PHÒNG AN NINH NỘI BỘ
PHÒNG XUẤT  
NHẬP KHẨU

PHÒNG KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ MAY

PHÒNG QUẢN LÝ 
THIẾT BỊ

PHÒNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG

PHÒNG XÂY DỰNG  
CƠ BẢN

PHÒNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

PHÒNG ĐÁNH GIÁ
VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TIỂU BAN KIỂM TOÁN
TIỂU BAN CHÍNH SÁCH 

PHÁT TRIỂN 

TNG CÓ CÁC PHÒNG BAN PHỤ TRÁCH CÁC VẤN ĐỀ 
KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ ĐƯỢC THỂ HIỆN 
TRONG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHƯ SAU:

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

KHỐI SẢN XUẤT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  

KHỐI KINH DOANH  
NỘI ĐỊA

KHỐI TÀI CHÍNH 
(KẾ TOÁN TRƯỞNG)

CHI NHÁNH THỜI TRANG 
TNG FASHION

NHÀ MÁY MAY  
VIỆT ĐỨC

NHÀ MÁY MAY  
SÔNG CÔNG 1

NHÀ MÁY MAY  
VIỆT THÁI

NHÀ MÁY MAY  
SÔNG CÔNG 2

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 1

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 2

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 3

NHÀ MÁY MAY  
ĐẠI TỪ

NHÀ MÁY MAY  
SÔNG CÔNG 3

NHÀ MÁY MAY  
PHÚ BÌNH 4

NHÀ MÁY MAY  
ĐỒNG HỶ

NHÀ MÁY BÔNG

NHÀ MÁY BAO BÌ

TIỂU BAN NHÂN SỰ 
LƯƠNG THƯỞNG

TIỂU BAN 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH VÀ THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Với slogan “TNG – Sự lựa chọn của tôi”, TNG hướng đến những sản phẩm may mặc đẹp mắt và 
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 TNG là đơn vị may công nghiệp xuất khẩu. Chuyên các sản phẩm chủ lực như áo jacket bông, lông vũ, quần áo 
dán seam, quần sooc các loại, váy, hàng trẻ em, quần áo nỷ, hàng dệt kim; sản xuất bông tấm, trần bông, thêu 
công nghiệp, thùng carton, túi PE các loại, giặt công nghiệp.

 Sản xuất hàng nội địa mang thương hiệu TNG: TNG đang trong quá trình xâm nhập thị trường nội địa. Hàng năm, 
TNG đều ra những bộ sưu tập độc đáo, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, bắt kịp với xu hướng thời trang thế giới.

Trụ sở chính tại 
Tp. Thái Nguyên

Nhà máy phụ trợ

Nhà máy may phục vụ 
sản xuất bán hàng trong nước 

Cửa hàng thời trang hoạt động 
trên phạm vi cả nước

Công ty liên doanh, liên kết

Nhà máy may xuất khẩu trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng đại diện ở 
 New York – Hoa Kỳ

01

04

01

01

02

11

32

CÁC ĐỊA BÀN XUẤT KHẨU CHỦ YẾU CỦA TNG LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ

Các bộ tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất kinh doanh

Tiêu chuẩn về Chất lượng

ISO 9001-2015, CMP-adidas, SQP-TCP, TCAT-Columbia

Tiêu chuẩn về Lao động - Xã hội 

WRAP, BSCI, BETTER WORK và các tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam có liên quan

Tiêu chuẩn về Môi trường

ISO 14000 và các tiêu chuẩn pháp luật Việt Nam có liên quan

Nước nhập khẩu Tỷ trọng

Hoa Kỳ 36,64%

Pháp 31,60%

Canada 8,41%

Nga 4,81%

Trung Quốc 3,94%

Đức 3,89%

Hà Lan 1,61%

Hàn Quốc 1,53%

Brazil 1,11%

Ấn Độ 1,01%

Tây Ban Nha 0,85%

Malaysia 0,82%

Thổ Nhĩ Kỳ 0,63%

Colombia 0,53%

Khác 2,63%

Tỷ trọng cơ cấu doanh thu

36,64%

2,63%
0,53%
0,63%
0,82%
0,85%
1,01%
1,11%
1,53%
1,61%
3,89%
3,94%
4,81%

31,60%

8,41%
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU  

Sau hơn 40 năm phát triển, TNG đã cung ứng ra thị trường nhiều loại sản phẩm thời trang với chất lượng đảm bảo, đa 
dạng về chủng loại, được người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận một cách tích cực. các sản phẩm phục vụ 
sản xuất công nghiệp của TNG cũng đã góp một phần lớn vào cơ cấu doanh thu của TNG, thúc đẩy sự phát triển của 
ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

TNG là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may công nghiệp xuất 
khẩu, sản xuất hàng nội địa thương hiệu TNG. Với các dòng sản 
phẩm chủ lực như áo Jacket bông, lông vũ, quần áo dán seam, 
quần sooc các loại, váy, hàng trẻ em, quần áo nỷ, hàng dệt kim; 
sản xuất bông tấm, trần bông, thêu công nghiệp, thùng carton, 
túi PE các loại, giặt công nghiệp cũng như sáng tạo những bộ 
sưu tập độc đáo, đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, bắt kịp với 
xu hướng thời trang thế giới.

May công nghiệp xuất khẩu: 
Áo jacket bông, lông vũ, quần 
áo dán seam, quần sooc, các 
loại váy, hàng trẻ em, hàng dệt 
kim,...

Bông tấm, trần bông, 
thêu công nghiệp, in công 
nghiệp,...

Thùng Cartoon, túi PE các loại, 
giặt công nghiệp,...

Sản xuất hàng thời trang 
công sở nội địa mang thương 
hiệu TNG,...
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NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ NHIÊN LIỆU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Nguyên liệu đầu vào chính

TT Nguyên liệu đầu vào chính
Khối lượng trung bình năm

2016 2017 2018 2019

1 Vải các loại (yard)               8.477.127          14.246.777          21.323.656          25.939.011 

2 Bông (yard)               3.741.310            3.825.371            5.524.426            5.187.802 

3 Chỉ (cuộn)               3.637.604            1.203.359            1.370.881            1.482.229 

4 Cúc (chiếc)          188.359.850          23.472.715          34.574.493          41.131.860 

5 Khóa (chiếc)             17.621.328          30.154.630          26.048.506          27.791.798 

6 Túi nilon(chiếc)               4.806.708            6.741.655            9.710.062          11.116.719 

7 Thùng carton (chiếc)                   468.635                661.703            1.021.190            1.111.672 

8 Mực in các loại (kg)                       5.343                  13.358                  24.583                  29.645 

9 Số lượng sản phẩm tạo ra           26.471.700          30.044.797          37.055.730 

Kết quả hoạt động kinh doanh của TNG 2016 2017 2018 2019

Vốn đăng ký kinh doanh, triệu VNĐ          342.649 
           

411.172 
           

493.401 
652.114 

Tổng số vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh đã thực 
hiện, triệu VNĐ

     1.846.222        2.225.689        2.595.435 3.027 

Tổng doanh thu, tỷ VNĐ              1.887 
                

2.491 
                

3.612 
4.617 

Lợi nhuận trước thuế, tỷ VNĐ                    94 
                   

136 
                   

214 
289 

Khả năng sinh lời trên mỗi đồng vốn của doanh 
nghiệp (ROE)

17,10% 20,02% 25,37% 24,73%

Khả năng sinh lời trên mỗi đồng tài sản của doanh 
nghiệp (ROA)

4,70% 5,70% 7,50% 8,18%

Đóng góp cho ngân sách (các loại thuế, phí), triệu 
VNĐ

           15.487              16.398              47.342 
                 

70.963 

Đóng góp cho xã hội (các chương trình cộng đồng, 
xã hội), triệu VNĐ

                 712 
                

1.587 
                

6.646 
2.989 

Thu nhập bình quân của người lao động/ 1 năm    79.008.445    100.547.697    124.091.887 
       

129.024.362 

Thu nhập bình quân lao động nam/ 1 năm    79.018.759    100.134.968    124.029.860 
       

129.014.958 

Thu  nhập bình quân lao động nữ/ 1 năm    78.998.131    100.960.426    124.153.914 
       

129.033.766 

Kim ngạch xuất khẩu, USD    86.410.325    163.873.347    207.501.019 
       

251.875.002 

Kim ngạch nhập khẩu, USD    40.324.997      83.927.444    107.402.330 
       

119.898.504 

Tổng số lao động (người)              9.544              11.110              14.056 
                 

15.670 

Tổng số lao động nam/ nữ 2.234/7.310 3.110/8.000 3.716/10.340 3.883/11.787

Số lao động vị thành niên - là lao động từ đủ 15 tuổi 
đến dưới 18 tuổi

                 145 
                   

247 
                   

252 
0 

Tổng số cán bộ quản lý từ cấp trung trở lên (người)                  139 
                   

150 
                   

162 
                       

184 

Số cán bộ lãnh đạo nữ là quản lý từ cấp trung trở lên                  115 
                   

119 
                   

121 
                       

129 

Chi tiết các loại phế liệu, phế phẩm được thu gom xử lý tái chế làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác

TT Tên vật tư ĐVT 2016 2017 2018 2019

1 Giấy vụn Kg          56.619          75.653          92.465          242.596 

2 Bông vụn Kg            6.641          15.914          19.451            67.861 

3 Vải thừa Kg            5.214          17.746          20.467            21.701 

4 Nilon Kg                406            1.803            2.203              2.203 

5 Chỉ dở Kg                859            1.909            2.333              2.983 

6 Thành phẩm vải dở dang Kg            2.589            1.323            1.617              4.635 

Nhiên liệu sử dụng hàng năm

Sử dụng nhiên liệu hàng năm 2016 2017 2018 2019

Điện (1.000 Kwh)              7.814              9.500            10.000            11.487 

Ga phục vụ sản xuất (kg)          168.674          164.660          195.620          230.746 

Dầu DO phục vụ máy phát điện (lít)            67.181            38.000            29.420            26.983 

Than (tấn)              2.826              2.223              2.510              2.734 



QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 02

TNG FASHIONTNG FASHION

TỔNG DOANH THU
NĂM 2019

4.617 TỶ ĐỒNG 

25%
ROE

27,7% 
Tăng trưởng doanh 
thu năm 2019 

8,2% 
ROA

230 Tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 
năm 2019 
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Xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng dài hạn trong mối tương quan hài hòa 
với lợi ích các bên liên quan, hỗ trợ địa phương phát triển, xây dựng cộng 
đồng nhân văn, phát triển toàn diện của xã hội cũng như sự bền vững của 
môi trường cho các thế hệ mai sau, TNG đã thành lập và công bố Báo cáo 
Doanh nghiệp Bền vững 2020 dưới hình thức ấn phẩm in và phiên bản 
điện tử được cập nhật trên website chính thức của Công ty www.tng.vn. 
Các thông tin, dữ liệu được nêu trong báo cáo được báo cáo cho 03 năm 
2017, 2018 và 2019 về các mặt hoạt động của TNG liên quan đến kinh tế, 
môi trường và xã hội; đồng thời có đề cập đến định hướng, chiến lược phát 
triển bền vững toàn diện của Công ty trong tương lai. 

THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Để thực hiện báo cáo này, TNG đã áp dụng các Tài liệu hướng dẫn 
doanh nghiệp thực hiện Báo cáo phát triển bền vững dựa trên 
bộ tiêu chuẩn GRI Standard; Bộ chỉ số Bền vững doanh nghiệp 
của Hội đồng doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững của doanh 
nghiệp Việt Nam; Hướng dẫn lập báo cáo phát triển bền vững của 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Bộ chỉ số Hướng dẫn lập Báo cáo 
Doanh nghiệp bền vững của VCCI. Trong đó báo cáo cụ thể cho 
các vấn đề thuộc các phần nội dung kinh tế, môi trường và xã hội. 

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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TRONG VÒNG 4 NĂM TỚI, TNG HƯỚNG MỤC TIÊU 
TỚI DOANH THU 260 TRIỆU USD, LỢI NHUẬN SAU 
THUẾ KHOẢNG 16 TRIỆU USD. 

Đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện trên cơ sở hài hòa 
lợi ích của các bên liên quan và sự phát triển bền vững 
của môi trường. Với tầm nhìn trở thành Công ty đại chúng 
trong TOP đầu minh bạch nhất, quản trị tốt nhất, phát 
triển bền vững nhất. Sản xuất và bán lẻ từ thị trường trong 
nước đến thị trường toàn cầu có doanh thu tiêu thụ đạt 
TOP tỷ đô la Mỹ. Ưu tiên thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững: Công khai minh bạch; cải tiến, đầu tư xây dựng 
nhà máy sản xuất tiên tiến, tránh giảm thải ra môi trường 
và tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận; nâng cao phúc 
lợi cho người lao động, đồng hành phát triển cùng địa 
phương và cộng đồng; ưu tiên gấp rút thực hiện dự án 
nhà máy xanh. 

Để đạt được các mục tiêu trên TNG đã định hướng chiến 
lược phát triển bao gồm: 

 ¬ Phát triển, tìm kiếm thêm các 
ngành sản xuất kinh doanh 
mới, may mặc vẫn giữ vai trò 
chủ đạo. Trước hết để phục 
vụ trực tiếp cho hàng may 
mặc là giặt, bao bì, in, thêu, 
sau đó là bất động sản,… 

 ¬ Tăng cường, thúc đẩy quan 
hệ với các khách hàng mới, 
mở rộng thị trường, tránh 
phụ thuộc. Xác định thị 
trường xuất khẩu vẫn là 
chính.

 ¬ Tăng cường cơ hội xuất 
khẩu vào các thị trường Mỹ, 
Canada, Pháp, Tây Ban Nha, 
Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. 

 ¬ Hiện, thị trường nội địa của TNG chiếm 
5% trên tổng doanh số sản xuất, các sản 
phẩm chủ lực của thị trường nội địa là: 
Áo sơ mi, váy công sở, quần âu, áo vest, 
áo dạ, áo măng tô,… và được tiêu thụ 
mạnh trên khắp 23 tỉnh/ thành phố trên 
cả nước. 

 ¬ Thời gian tiếp theo TNG đặt mục tiêu 
từng bước tăng dần tỷ lệ doanh thu 
hàng nội địa lên 10% -15% vì sức phát 
triển của thị trường này còn rất lớn. 

 ¬ Tiếp tục mở rộng cửa hàng tiêu thụ sản 
phẩm thời trang TNG tới tất cả các tỉnh/ 
thành phố trong cả nước và tiến tới ở 
nước ngoài.

260
DOANH THU

TRIỆU USD 

ĐỊNH VỊ  
SẢN PHẨM

THỊ TRƯỜNG  
XUẤT KHẨU 

THỊ TRƯỜNG NỘI 
ĐỊA VÀ PHÁT TRIỂN 

THƯƠNG HIỆU 

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

TRONG VÒNG 4 NĂM TỚI, TNG ĐẶT MỤC TIÊU DOANH THU 260 TRIỆU USD
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QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

(Chú thích: LEED - Leadership in Energy & Enviromental Design - là một giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh 
được cấp bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ ra đời năm 1995 tại Mỹ. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong về vấn đề xây dựng 
các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống của con người. 

Lotus: Là hệ thống chứng nhận công trình xanh được phát triển bởi Hội đồng công trình xanh Việt Nam (VGBC) - tổ chức phi 
lợi nhuận quốc tế, thành viên Hội đồng Công trình xanh thế giới (World GBC) ). 

 ¬ Liên tục phát triển sản xuất theo cả chiều rộng và 
chiều sâu, phát huy tối đa công suất thiết kế để nâng 
cao năng suất lao động. 

 ¬ Thường xuyên bổ sung, đổi mới máy móc thiết bị 
công nghệ mới để phục vụ sản xuất. 

 ¬ Tập trung vào năng lực sản xuất may và dệt: Nắm bắt 
một cách tốt nhất các cơ hội từ Hiệp định CP TPP và 
VN-EU FTA.

 ¬ Tiếp tục đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy của TNG 
theo tiêu chuẩn nhà máy xanh và phát triển doanh 
nghiệp bền vững. Cụ thể:

 ¬ Đầu tư tiếp tòa nhà TNG Village 17 tầng tại phường Phan Đình Phùng, Tp.Thái Nguyên. 

 ¬ Tiếp tục làm công tác đầu tư và đưa vào kinh doanh Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 70 ha, khu tái định cư và nhà ở 
thương mại tại xã Sơn Cẩm, Tp.Thái Nguyên 20 ha.

 ¬ Đầu tư hoàn chỉnh 02 Nhà máy may TNG Việt Đức và Việt Thái tại Khu công nghiệp Sơn Cẩm.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHUNG 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2020 – 2021

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 

Đầu tư phát triển công nghệ, quản trị doanh nghiệp và sản phẩm 

 ¬ Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp theo công nghệ ERP. 

 ¬ Đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả đầu tư. 

 ¬ Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào: Quản lý kho thông minh, sử dụng phần mềm ERP để quản lý 
năng suất chuyền may, quản lý hiệu suất hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị, sử dụng các máy móc hiện đại 
nhất vào sản xuất như: Máy cắt vải tự động, máy lập trình, trần bông, tra khóa, bổ tự động,… 

Các hoạt động đầu tư khác

 ¬ Đầu tư kinh doanh bất động sản tại hai khu đất Việt Đức và Việt Thái.

  Năm 2019, đầu tư giai đoạn một Nhà máy may TNG 
Đồng Hỷ với 16 chuyền may. Năm 2020, đầu tư tiếp 
giai đoạn hai 20 chuyền may. 

   Năm 2019, đầu tư giai đoạn một Nhà máy may TNG Võ 
Nhai 18 chuyền may. Năm 2020, đầu tư tiếp giai đoạn 
hai 18 chuyền may. 

  Làm công tác chuẩn bị đầu tư di chuyển 02 Nhà máy may 
Việt Đức và Việt Thái lên Cụm công nghiệp Sơn Cẩm. 

   Đầu tư tiếp tòa nhà ở TNG Village 17 tầng tại phường 
Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên. 

    Làm công tác chuẩn bị đầu tư và công tác đầu tư Cụm 
công nghiệp Sơn Cẩm 70 ha và khu tái định cư và nhà 
ở thương mại tại xã Sơn Cẩm, Tp. Thái Nguyên 20 ha.

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY XANH ĐẠT TIÊU CHUẨN LOTUS HOẶC LEED 
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QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

NHÂN LỰC PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Họ tên  Chức vụ Số cổ phần 
sở hữu Tỷ lệ Ghi chú 

Ông Nguyễn Văn Đức Chủ nhiệm 146.011 0,22% Phó CT HĐQT 

Ông Nguyễn Mạnh Linh Thành viên 2.622.968 4,02%
Thành viên HĐQT, 
Trưởng VP đại 
diện New York, US  

Ông Hwan Kyoon Kim Thành viên 0 0%
Thành viên HĐQT 
độc lập

 ¬ Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty theo định hướng phát triển 
bền vững.

 ¬ Kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động của Công ty về sản xuất kinh doanh, tài chính, 
nhân sự, môi trường,... nhằm đảm bảo sự bền vững về sản xuất kinh doanh, tài 
chính, nhân sự cũng như không ngừng cải thiện môi trường làm việc cho Công ty.

 ¬ Giám sát và đánh giá hoạt động lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm 
theo tiêu chuẩn GRI.

 ¬ Giám sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh 
nghiệp bền vững CSI của VCCI.

 ¬ Hoạch định chiến lược phát triển chương trình phát triển bền vững của Công ty 
theo quy định. 

 ¬ Giám sát thực hiện các chính sách đối với người lao động, giảm thiểu lãng phí về 
năng lượng, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường. 

TRÁCH NHIỆM CỦA TIỂU BAN 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TIỂU BAN TRONG NĂM 2019 

THÀNH VIÊN CỦA TIỂU BAN 

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 

PHÒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG 

TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC PHÒNG BAN PHỤ TRÁCH VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Với mong muốn triển khai các hoạt động phát triển bền vững một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, TNG đã thành lập 
tiểu ban phát triển bền vững và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT - làm Chủ nhiệm Tiểu ban và là 
người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc phụ trách các vấn đề phát triển bền vững ở TNG.

 ¬ Quản trị lao động, tiền lương toàn Công ty. 

 ¬ Tham mưu xây dựng chế độ chính sách cho người lao động. 

 ¬ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động ở các đơn vị. 

 ¬ Hoạt động dạy nghề.

 ¬ Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

 ¬ Thực hiện công tác hành chính quản trị.

 ¬ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các HĐ dịch vụ vệ sinh công nghiệp, HĐ nhà xe vận chuyển CBCNV và HĐ dịch vụ 
chăm sóc vườn hoa cây cảnh.

 ¬ Quản trị các chỉ số đo lường hiệu quả quản trị Công ty gồm: K3 (Chỉ số lao động), K12 (chỉ số đánh giá xếp loại cán bộ).

 ¬ Truyền thông cho người lao động các quy định của Đảng, Pháp luật, Nội quy quy chế Công ty. 

 ¬ Đại diện tập thể lao động xây dựng, thương lượng Quy chế dân chủ, thỏa ước lao động, nội quy quy chế Công ty,… 

 ¬ Tổng hợp ý kiến của người lao động, phối hợp với bộ phận chuyên môn giải quyết khiếu nại,… 

 ¬ Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động.

 ¬ Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ.

 ¬ Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 ¬ Thực hiện công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. 

 ¬ Chăm sóc sức khỏe ban đầu và trực sơ cấp cứu.

 ¬ Duy trì 5S. 

 ¬ Phục vụ công tác đánh giá khách hàng. 

 ¬ Đào tạo nhân viên an toàn tại các đơn vị. 
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NHÓM 04 LĨNH VỰC TRỌNG YẾU TRONG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TNG

Trên cơ sở xem xét, đánh giá các vấn đề liên quan trên nhiều phương diện và từ những phân tích sâu sắc. Chúng tôi 
đưa ra nhóm 04 các vấn đề trọng yếu trong mục tiêu và giải pháp phát triển bền vững dài hạn của TNG như sau:

LĨNH VỰC MỤC TIÊU GIẢI PHÁP

TĂNG TRƯỞNG  
KINH TẾ BỀN VỮNG

 ¬ Tăng trưởng 20% về doanh thu và 10% về lợi nhuận 

 ¬ Mở rộng quy mô sản xuất ra khỏi địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 ¬ Duy trì tỷ lệ trả cổ tức 20% 

 ¬ Duy trì vị thế một trong những doanh nghiệp may mặc hàng đầu Việt Nam 

 ¬ Tăng cường tiếp nhận ý kiến khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng 
định thương hiệu TNG 

 ¬ Tiết kiệm 5% năng lượng điện, 5% lượng nước, 5% năng lượng than 

 ¬ Đa dạng hóa sản phẩm may mặc, nghiên cứu chuyên sâu thị hiếu của khách hàng, người tiêu dùng 

 ¬ Tập trung triển khai đẩy mạnh bán hàng, xuất khẩu, thương mại quốc tế - Mở rộng thị trường kinh doanh tại 
các quốc gia phát triển

 ¬ Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: May mặc

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 
BỀN VỮNG

 ¬ Tạo sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong nước 

 ¬ Dành hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng 
cuộc sống của người dân địa phương 

 ¬ Đảm bảo lợi ích và môi trường làm việc cho người lao động tạo sự gắn bó lâu 
dài với Công ty 

 ¬ Đồng hành phát triển kinh tế với địa bàn địa phương 

 ¬ TNG có các chương trình từ thiện, nhân văn với gia đình, cá nhân có điều kiện 
khó khăn 

 ¬ Cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất 

 ¬ TNG tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn nhằm phát triển đời 
sống tinh thần của địa phương

 ¬ Nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các nguyên tắc về chất lượng của nhà cung cấp

 ¬ Hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về tài chính và tinh thần 

 ¬ Không ngừng nâng cao phúc lợi cho người lao động về chế độ lao động và tiền lương 

 ¬ TNG đảm bảo duy trì các hoạt động khám sức khỏe, đời sống lao động cho người lao động - TNG luôn tổ chức 
hoặc cho người lao động tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ 

 ¬ TNG chăm lo cho đời sống người lao động với mục tiêu: “Người lao động vững - Doanh nghiệp vững” 

 ¬ TNG đã xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, sạch sẽ cho người lao động 

 ¬ Xây dựng các chính sách về an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp

 ¬ Đầu tư các trang thiết bị máy móc an toàn, hiện đại để đảm bảo sức khỏe cho người lao động 

 ¬ Tiến hành đánh giá môi trường lao động định kỳ, đảm bảo một môi trường lao động sạch

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG 
XANH BỀN VỮNG

 ¬ Tiết kiệm 5% năng lượng điện, 5% lượng nước, 5% năng lượng than 

 ¬ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tiên tiến cho tất cả các nhà máy và chi nhánh 
phụ trợ 

 ¬ Thực hiện đo kiểm môi trường thường xuyên, đảm bảo yêu cầu của nhà cung 
cấp

 ¬ Phát triển các công trình nghiên cứu về sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng 
sạch vào sản xuất 

 ¬ TNG hướng tới hình ảnh của một công ty thân thiện với môi trường 

 ¬ Quản lý tốt việc sử dụng nguồn nước, điện và than trong sản xuất kinh doanh

 ¬ Thực hiện các hoạt động trồng cây gây rừng, trồng cây xanh trong Công ty

 ¬ Tổ chức tuyên truyền về hành tinh xanh, giữ gìn bảo vệ môi trường cho toàn thể CBCNV

 ¬ Tiết kiệm văn phòng phẩm, giảm thiểu rác thải văn phòng, khu sản xuất 

 ¬ Đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tốt nhất tại các nhà máy của TNG

 ¬ Tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa những tác động xấu đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm 
không khí đô thị và khu công nghiệp. Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch di dời một số nhà máy đến các khu công 
nghiệp được quy hoạch cho ngành công nghiệp, không ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh

CÔNG KHAI MINH BẠCH  ¬ TNG xây dựng niềm tin với khách hàng và nhà đầu tư thông qua phương diện 
công khai, minh bạch 

 ¬ Thực hiện công bố thông tin trên nhiều phương tiện, thông tin rõ ràng, công khai minh bạch, thực hiện chính 
sách chống nhận hối lộ trong quá trình sản xuất kinh doanh

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)
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Sử dụng năng lượng tái tạo và nguyên liệu đầu 
vào có nguồn gốc sinh học hoặc có thể tái chế 
hoàn toàn.

Khôi phục tài nguyên có ích từ nguyên liệu, phụ 
phẩm hoặc chất thải.

Kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua sửa chữa, 
nâng cấp và bán lại, cũng như thông qua đổi mới 
và thiết kế sản phẩm.

Kết nối người dùng sản phẩm với nhau và khuyến 
khích sử dụng, tiếp cận hay sở hữu chung nhằm 
tăng mức độ sử dụng sản phẩm.

Thay đổi quyền ở hữu sản phẩm và trao cho 
khách hàng quyền sử dụng sản phẩm trả phí, 
giúp doanh nghiệp duy trì năng suất hay quyền 
sở hữu tài nguyên tuần hoàn nhằm tăng khả 
năng sử dụng sản phẩm.

05 
MÔ HÌNH  

KINH DOANH

CHUỖI CUNG  
TUẦN HOÀN

PHỤC HỒI  
TÀI NGUYÊN

KÉO DÀI VÒNG 
ĐỜI SẢN PHẨM

NỀN TẢNG  
CHIA SẺ

COI SẢN PHẨM  
LÀ DỊCH VỤ

Vạn vật kết nối, 
BigData, blockchain 
và RFID giúp theo 
dõi nguồn tài 
nguyên và giám sát 
mức độ sử dụng 
cũng như chất thải. 

In 3D, robot, lưu 
trữ, công nghệ 
thiết kế,… giúp cắt 
giảm chi phí sản 
xuất, nguyên liệu và 
giảm tác động môi 
trường. 

Năng lượng sinh học, 
vật liệu sinh học,… 
thay thế nguồn năng 
lượng hóa thạch. 

CÔNG 
NGHỆ SỐ

CÔNG 
NGHỆ 

VẬT LÝ

CÔNG 
NGHỆ SINH 

HỌC

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

TNG VỚI KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

Khác với nền kinh tế tuyến tính truyền thống, kinh tế tuần hoàn là nơi không còn “chất thải", tại đó hàng hóa sử dụng 
ngày hôm nay thay vì bị vứt bỏ, lãng phí và gây ô nhiễm môi trường sẽ được “hồi sinh” dưới dạng các nguồn lực khác 
nhau và một lần nữa tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu dùng trong tương lai. 

Khi theo đuổi “tư duy kinh tế tuần hoàn” doanh nghiệp có thể thu được những lợi ích đáng kể bao gồm: Giảm thiểu rủi 
ro; tăng trưởng cao hơn; sáng tạo hơn và mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh, cắt giảm chi phí; giảm tiêu thụ năng lượng 
và lượng khí thải C02; tăng cường chuỗi cung ứng và bảo tồn tài nguyên; tạo việc làm. HĐQT và Ban TGĐ TNG đón nhận 
“tư duy kinh tế tuần hoàn” bằng cách tích hợp nội dung này vào định hướng phát triển của Công ty với mục tiêu hướng 
tới các mô hình kinh doanh và công nghệ giúp Công ty thực hiện nền kinh tế tuần hoàn. 

3 CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ
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MỤC TIÊU CỦA TNG GẮN LIỀN VỚI 17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN DIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI 
VÀ MÔI TRƯỜNG, TNG ĐÃ LIÊN TỤC CÓ NHỮNG ĐẦU TƯ, CẢI TIẾN ĐỔI MỚI ĐỂ NGÀY CÀNG 
TIỆM CẬN HƠN VỚI CÁC TIÊU CHUẨN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VÀ VIỆT NAM. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU 
ĐÓ, CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỤ THỂ CỦA DOANH NGHIỆP GẮN LIỀN VỚI  
17 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC ĐẾN NĂM 2030. 

STT 17  MỤC TIÊU CỦA LHQ MỤC TIÊU TNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 2019

MT1 Xóa nghèo Tạo việc làm ổn định, cải thiện thu nhập cho người lao 
động. Phát triển kinh tế địa phương

 ¬ Thu nhập bình quân đầu người trong tại TNG gấp 
2,8 lần so với lương tối thiểu vùng

 ¬ Năm 2019 tổng quỹ lương tăng 1,2 lần so với năm 
2018

 ¬ Tăng 1.641 lao động trong năm

MT2 Xóa đói Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn

 ¬ Đã mở thêm 1 nhà máy sản xuất Bông với công suất 
lớn nhất miền Bắc Việt Nam góp phần giải quyết 
việc làm cho hơn 600 lao động, đóng góp vào sự 
thay đổi kết cấu hạ tầng ở các địa điểm nhà máy 
hoạt động

MT3 Sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần, 
nâng cao đời sống thể chất của nhân viên

 ¬ Bảo hiểm sức khỏe cho 100% nhân viên làm việc 
tại TNG

 ¬ Khám sức khỏe định kỳ cho 100% nhân viên làm 
việc tại TNG

 ¬ Tổ chức thi đấu các giải thể thao giữa các đơn vị 
trong Công ty

 ¬ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghê, múa hát, 
thi nấu ăn,…

 ¬ Triển khai dự án "Hạnh phúc cho người lao động"

MT4 Chất lượng giáo dục Xây dựng đội ngũ nhân viên hoàn thiện về kỹ năng, 
đảm bảo về năng lực và đáp ứng nguyên tắc văn hóa

 ¬ Tổ chức đào tạo được 10.675 lượt người với ngân 
sách 3 tỷ đồng

 ¬ Công ty có chính sách hỗ trợ 100% cho con em 
CBCNV công tác tại TNG theo học các chuyên 
ngành liên quan tới dệt may

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

XÓA 
NGHÈO
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QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

STT 17  MỤC TIÊU CỦA LHQ MỤC TIÊU TNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 2019

MT5 Bình đẳng giới Bình đẳng, không phân biệt đối xử

 ¬ Tại TNG tỷ lệ nữ giới chiếm 73,56%

 ¬ Thành viên HĐQT nữ giới chiếm 33,33%

 ¬ Lãnh đạo quản lý chủ chốt là nữ giỡi chiếm tỷ lệ 
53,33%

MT6 Nước sạch và điều kiện vệ sinh
Tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Sử dụng nguồn nước 
hiệu quả và có trách nhiệm. 100% nước thải nguy hại 
được xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an toàn

 ¬ 100% nước thải nguy hại được xử lý 

 ¬ 100% đơn vị khai thác nước theo đúng công suất 
cho phép

 ¬ Giảm tỷ lệ sử dụng nước / 1 đồng giá vốn so với 
năm 2018 là: 4,41%

MT7 Năng lượng sạch và giá hợp lý Ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo, ánh sáng tự nhiên. 
Tiết kiệm điện, nước, than

 ¬ Thiết kế nhà máy thông minh tận dụng tối đa ánh 
sáng tự nhiên, sử dụng các tấm che mưa trong suốt

 ¬ Giảm tỷ lệ sử dụng điện / 1 đồng giá vốn so với năm 
2018 là: 5,2 %

 ¬ Giám tỷ lệ sử dụng than/ 1 đồng giá vốn so với năm 
2018 là: 3,89%

MT8 Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế

Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. 
Phát triển kinh tế địa phương. Thực hiện giảm thiểu, 
tái chế, tái sử dụng chất thải. Cải tiến quy trình quản lý, 
ứng dụng và chuyển giao các công nghệ sạch. Tăng 
cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái 
tạo, sản phẩm thân thiện môi trường. Bảo vệ quyền 
lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn

 ¬ Tăng 1.641 lao động, tăng 11.67% so với số lao động 
của năm 2018

 ¬ Thu nhập bình quân đầu người/1 tháng tăng từ 9,2 
triệu đồng lên đến 9,5 triệu đồng

 ¬ Không sử dụng lao động cưỡng bức và lao động 
trẻ em

 ¬ 0 tai nạn lao động

 ¬ Đóng góp hơn 71 tỷ đồng cho NSNN

MT9
Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, khuyến 
khích quá trình công nghiệp hóa toàn 
diện và bền vững, thúc đẩy sự đổi mới

Đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo 
sự đột phá về công nghệ trong sản xuất. Ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý và thực hành tác 
nghiệp

 ¬ Thiết kế của nhà xưởng đáp ứng tận dụng tối đa 
ánh sáng tự nhiên, hướng gió và hướng nắng được 
đặt phù hợp với vị trí cụ thể của từng nhà máy

 ¬ Đầu tư mới hệ thống cảnh báo độ ồn, đo nồng độ C02

 ¬ Đầu tư mới hệ thống xử lý chất thải chuyên biệt

 ¬ Sử dụng các hệ thống cảm biến ảnh sáng tự động

MT10 Giảm bất bình đẳng Bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tất cả mọi 
lĩnh vực

 ¬ Không có khiếu nại về bất bình đẳng và phân biệt 
đối xử trong tổ chức

MỤC TIÊU CỦA TNG GẮN LIỀN VỚI 17 
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STT 17  MỤC TIÊU CỦA LHQ MỤC TIÊU TNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 2019

MT11 Xây dựng các đô thị và cộng đồng dân cư 
hiệu quả, an toàn, đồng bộ và bền vững

Quản lý chất thải và rác thải hiệu quả, tuân thủ  
pháp luật

 ¬ 100% nước thải đầu ra được xử lý đạt chuẩn

 ¬ Xây dựng nhà máy xanh đáp ứng tiêu chuẩn xanh, 
góp phần thay đổi cảnh quan địa phương nơi có 
nhà máy sản xuất, đóng góp gián tiếp vào thay đổi 
các yếu tố liên quan tới môi trường và xã hội

MT12 Đảm bảo các hình mẫu sản xuất và tiêu 
dùng bền vững

Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng 
lượng tái tạo, các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới 
thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống, nhất là 
nguồn nhiên liệu hóa thạch. Quản lý chất thải hiệu 
quả. Tuân thủ yêu cầu của pháp luật. Đưa phát triển 
bền vững vào chiến lược. Báo cáo phát triển bền vững 
được ban hành hàng năm

 ¬ 100% các nhà máy của TNG đạt tiêu chuẩn đánh giá 
trách nhiệm xã hội BSCI, Wrap, Betterwork

 ¬ Xuất khẩu sản phẩm đến 53 Quốc gia (năm 2019) - 
năm 2018 là 47 Quốc gia và đang tiếp tục mở rộng 
thị trường

 ¬ Top 10 Doanh nghiệp bền vững 3 năm 2016, 2017, 
2018, 2019 trong lĩnh vực sản xuất do VCCI tổ chức

MT13
Triển khai các hành động khẩn cấp để giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các tác 
động của nó

Chủ động các phương án cho khả năng phục hồi và 
khả năng thích ứng với các hiểm họa từ khí hậu và  
thiên tai

 ¬ Mua bảo hiểm công trình, hàng hóa cho những sự 
kiện bất khả kháng

 ¬ Huấn luyện, đào tạo nhân viên cách ứng xử, đối phó 
trong các trường hợp mưa, bão

MT14
Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại 
dương, biển và tài nguyên biển cho phát 
triển bền vững

MT15

Bảo vệ, khôi phục và khuyến khích sử 
dụng bền vững các hệ sinh thái trên bề 
mặt trái đất, quản lý bền vững tài nguyên 
rừng, chống sa mạc hóa, chống xói mòn 
đất và ngăn chặn sự mất đa dạng sinh học

Sử dụng phù hợp hệ sinh thái nước ngọt trên đất liền

 ¬ Khai thác nguồn nước tại các khu vực nhà máy 
trong khối lượng cho phép

 ¬ Giảm tỷ lệ sử dụng nước / 1 đồng giá vốn so với 
năm 2019 là: 4,41%

MT16

Thúc đẩy các xã hội hài hòa và hiệu quả 
cho phát triển bền vững, tạo ra cơ hội về 
công bằng và công lý cho tất cả mọi người 
và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách 
nhiệm giải trình ở tất cả các cấp

Không xảy ra bạo lực trong phạm vi văn phòng làm 
việc và các nhà máy sản xuất

Nghiêm cấm tham nhũng, hối lộ

Xây dựng tổ chức hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm ở 
tất cả các cấp

 ¬ Không xảy ra bạo lực trong phạm vi văn phòng làm 
việc và các nhà máy sản xuất

 ¬ Tăng cường truyền thông về quy tắc ứng xử của 
Công ty, thực hiện các cuộc đánh giá quy trình 
phòng chống tham nhũng, hối lộ trong Công ty

MT17
Nâng cao khả năng thực hiện và làm mới 
mối quan hệ đối tác toàn cầu vì sự phát 
triển bền vững

Khuyến khích nhận các nguồn vốn đầu tư tài chính từ 
các doanh nghiệp nước ngoài

Tăng cường xuất khẩu tới những thị trường phát triển

 ¬ Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài 
sản đảm bảo, không chứng quyền cho Quỹ Asam 
Vietnam Corporate Bond Hedge Fund 1

 ¬ Năm 2019 các thị trường xuất khẩu chủ yếu của 
TNG là: Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Trung Quốc, Tây Ban 
Nha, Nga

 ¬ Tuân thủ pháp luật về tiêu chuẩn của sản phẩm của 
nước nhập khẩu

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)
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QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (TIẾP THEO)

            THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN 

NĂM 2018, TNG TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN MỘT 
CÁCH BỀN VỮNG. TNG HIỂU RÕ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN LÀ MỘT TIẾN TRÌNH QUAN 
TRỌNG GIÚP CÔNG TY XÁC ĐỊNH ĐÚNG, ĐỦ NỘI DUNG CŨNG NHƯ SỰ KỲ VỌNG CỦA CÁC BÊN LIÊN 
QUAN, TỪ ĐÓ GIÚP TNG XÁC ĐỊNH VÀ ĐƯA RA CÁC CHÍNH SÁCH, HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP ĐỂ CÓ SỰ 
ĐÁP ỨNG TỐI ƯU NHẤT ĐỐI VỚI CÁC KỲ VỌNG ĐÓ. 

CÁC BÊN  
LIÊN QUAN 

PHƯƠNG PHÁP  
TIẾP CẬN

CHỦ ĐỀ VÀ  
MỐI QUAN NGẠI PHẢN ỨNG CỦA TNG CÁC GIÁ TRỊ MANG LẠI 

Khách 
hàng

Cuộc họp hàng 
tuần/tháng

Môi trường làm 
việc an toàn, bảo 
đảm quyền lợi 
cho người lao 
động.

 ¬ Duy trì môi trường 
làm việc an toàn

 ¬ Liên tục cải tiến kỹ 
thuật, chất lượng 
sản phẩm, chất 
lượng dịch vụ

 ¬ Hỗ trợ khách hàng 
giải quyết các phát 
sinh

 ¬ Cung cấp hàng triệu sản phẩm 
quần áo đến các thị trường trên 
thế giới. Chất lượng sản phẩm 
luôn đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn 
của những thị trường khó tính

 ¬ Đảm bảo chất lượng dịch vụ, thời 
gian giao hàng và đơn giá cạnh 
tranh nhất

 ¬ Hợp tác cùng phát triển

 ¬ Doanh thu thuần đạt 4.617 tỷ đồng

Nhà 
cung cấp

Cuộc gặp mặt trao 
đổi, trực tiếp tại cơ 
sở của nhà cung 
cấp.

Uy tín, thanh toán 
đúng hạn, hợp 
tác lâu dài.

Đến thăm quan thực 
tế, gặp mặt tại cơ sở 
của các nhà cung cấp, 
trao đổi, thống nhất 
quy trình thực hiện 
hợp đồng, hợp tác.

Có quan hệ hợp tác lâu dài, uy tín, 
thiện chí với trên 400 nhà cung 
cấp.

Cổ đông 
và  

các nhà 
đầu tư

 ¬ Đại hội cổ đông 
thường niên 

 ¬ Công bố thông 
tin định kỳ qua 
website 

 ¬ Email tiếp nhận 
thông tin 

 ¬ Gặp gỡ nhà đầu 
tư

 ¬ Minh bạch 
thông tin 

 ¬ Hiệu quả hoạt 
động sản xuất 
kinh doanh, chỉ 
số tài chính 

 ¬ Hệ thống 
quản trị doanh 
nghiệp -Kiểm 
soát xung đột 
lợi ích

 ¬ Tổ chức ĐHCĐ năm 
2017 

 ¬ Công bố minh 
bạch, kịp thời tất cả 
các thông tin bằng 
tiếng Việt và tiếng 
Anh 

 ¬ Tổ chức, tham gia 
gặp gỡ các nhà 
đầu tư, tìm kiếm thị 
trường, đối tác

 ¬ Thực hiện đạt kế hoạch doanh 
thu, lợi nhuận đã đề ra trong 
ĐHCĐ năm 2019

 ¬ Công bố minh bạch, kịp thời

 ¬ Đem lại mức cổ tức hấp dẫn cho 
các nhà đầu tư

 ¬ Hệ thống quản trị cập nhật, tiên 
tiến

 ¬ Đấu thầu cạnh tranh, công khai 
tất cả các thông tin

 ¬ Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ 
phiếu với tỷ lệ 20%.

CÁC BÊN  
LIÊN QUAN 

PHƯƠNG PHÁP  
TIẾP CẬN

CHỦ ĐỀ VÀ  
MỐI QUAN NGẠI PHẢN ỨNG CỦA TNG CÁC GIÁ TRỊ MANG LẠI 

Người 
lao động

 ¬ Cuộc họp giao 
ban thường kỳ 

 ¬ Hội nghị người lao 
động thường niên 

 ¬ Công đoàn

 ¬ Lương thưởng 
phúc lợi 

 ¬ Môi trường 
làm việc an 
toàn, thân 
thiện; đào tạo 

 ¬ Ban hành các chính 
sách thu nhập, 
phúc lợi, hỗ trợ an 
sinh, xã hội 

 ¬ Tuân thủ quy định, 
đảm bảo quyền lợi 
của người lao động 

 ¬ Không ngừng cải 
thiện môi trường 
làm việc, tạo cơ hội 
thăng tiến, gắn bó 
cho người lao động

 ¬ Tạo việc làm cho hơn 15 nghìn 
người lao động 

 ¬ Tuân thủ pháp luật về quyền con 
người 

 ¬ Duy trì môi trường làm việc an 
toàn, tỷ lệ bệnh nghề nghiệp, tai 
nạn lao động được kiểm soát và 
giảm thiểu 

 ¬ Xây dựng cơ chế phân phối thu 
nhập phù hợp

 ¬ Nâng cao chất lượng các chính 
sách phúc lợi xã hội

 ¬ Thu nhập bình quân 9.521.345 
VNĐ/người/ tháng (so với 
mức lương tối thiểu vùng I là  
4.258.600 VNĐ/tháng) 

 ¬ Tổ chức đào tạo được hơn 
420.000 giờ với 10.675 người lao 
động 

 ¬ Không phát sinh khiếu nại về cách 
đối xử với người lao động

Cơ quan 
quản 

lý Nhà 
nước

 ¬ Báo cáo định kỳ 

 ¬ Thanh kiểm tra 
định kỳ 

 ¬ Các cuộc họp, gặp 
mặt

 ¬ Tuân thủ các 
chính sách, văn 
bản pháp luật 

 ¬ Hỗ trợ, phối 
hợp phát triển 

 ¬ Đóng góp cho 
ngân sách Nhà 
nước

 ¬ Tuân thủ các văn 
bản, quy định của 
pháp luật 

 ¬ Tham gia đóng góp 
ý kiến, tiên phong 
thực thi các chính 
sách của pháp luật

 ¬ Không vi phạm các quy định 
pháp luật 

 ¬ Doanh nghiệp địa phương tiêu 
biểu, dẫn đầu về đóng góp ngân 
sách Nhà nước 

 ¬ Tổng nộp ngân sách 71 tỷ đồng.

Hiệp hội 
ngành

Các cuộc họp, gặp 
mặt, hội thảo

Đóng góp tích 
cực, chia sẻ thông 
tin, hỗ trợ các 
thành viên trong 
Hiệp hội

Tham gia tích cực các 
Hiệp hội, ban ngành

Thành viên tích cực trong Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, 
Hiệp Hội Dệt may Việt Nam và các 
hội khác

Cộng 
đồng địa 
phương

Các cuộc họp, gặp 
mặt thông qua các 
cơ quan đoàn thể tại 
địa phương

Chia sẻ, chung 
tay đóng góp xây 
dựng cộng đồng

Tham gia tích cực các 
hoạt động cộng đồng

 ¬ Doanh nghiệp địa phương tiêu 
biểu, dẫn đầu về đóng góp ngân 
sách Nhà nước

 ¬ Tổ chức các hoạt động cộng 
đồng, chung tay giúp sức gia đình 
khó khăn

 ¬ Tạo công ăn việc làm cho hơn 
15.000 lao động
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QUẢN TRỊ RỦI RO

Mô hình khung quản trị rủi ro tại TNG gồm có 5 cấu phần chính:

 ¬ Chiến lược quản trị rủi ro được xây dựng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, 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 trong doanh nghiệp.

 ¬ Chính sách, thủ tục, báo cáo bao gồm các chính sách, thủ tục được văn bản hóa và các kênh báo cáo trong 
doanh nghiệp.

 ¬ 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.

CHIẾN LƯỢC 
QUẢN TRỊ RỦI RO

CẤU TRÚC QUẢN TRỊ
RỦI RO

CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC, 
BÁO CÁO

CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

MÔ HÌNH KHUNG
QUẢN TRỊ RỦI RO

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ 
RỦI RO

MÔ HÌNH KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO Vai trò trách nhiệm trong quản trị rủi ro được thể hiện qua nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” đối với TNG, tách biệt rõ vai trò 
của 3 nhóm đối tượng liên quan đến quản trị rủi ro hiệu quả, đảm bảo sự thành công liên tục của các sáng kiến quản 
trị rủi ro và thích hợp với các quy mô đơn vị trong Công ty, giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/TIỂU BAN KTNB 

Quản 
lý hoạt 
động 
hàng 
ngày

Các biện 
pháp 
kiểm 

soát nội 
bộ

Kiểm toán nội bộ

Kiểm soát tài chính

Cơ quan Kiểm
 toán độc lập

Các cơ quan ban hành luật

An ninh

Quản lý rủi ro

Chất lượng

Kiểm tra

Tuân thủ

QUẢN LÝ CẤP CAO

Vòng bảo vệ 1 Vòng bảo vệ 2 Vòng bảo vệ 3

Nguyên tắc “3 vòng bảo vệ” được xây dựng nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGĐ trong hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát. 

VÒNG BẢO VỆ 1 
Phát hiện và quản lý rủi ro 

 
Vòng bảo vệ 1 gồm các bộ phận 
chức năng kinh doanh và bộ phận 
chức năng hỗ trợ (nhân sự, công 
nghệ thông tin, kế toán tài chính,...).

Vòng bảo vệ 1 có trách nhiệm duy trì 
và thực hiện các quy trình kiểm soát, 
quy trình quản lý rủi ro. Tùy vào sự 
phân cấp phân quyền trong doanh 
nghiệp, các trưởng bộ phận thuộc 
vòng bảo vệ 1 có trách nhiệm xây 
dựng và triển khai quy trình chi tiết, 
kiểm soát và giám sát việc thực hiện 
quy trình của nhân viên.

VÒNG BẢO VỆ 2  
Theo dõi, giám sát rủi ro 

 
Vòng bảo vệ 2 có trách nhiệm quản 
lý rủi ro chung cho toàn doanh 
nghiệp và tuân thủ; được thiết lập 
để củng cố, xây dựng và giám sát 
vòng bảo vệ 1 và đảm bảo rằng 
vòng bảo vệ 1 đã được thiết kế phù 
hợp về quy trình, biện pháp kiểm 
soát và hoạt động đúng như định 
hướng. Vòng bảo vệ 2 có thể tham 
gia vào việc sửa đổi và xây dựng hệ 
thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội 
bộ và tham gia vào hỗ trợ hoạt động 
của vòng bảo vệ 1.

VÒNG BẢO VỆ 3  
Đảm bảo kiểm tra, kiểm toán độc  
lập đối với Vòng bảo vệ 1 và 2

 
Bao gồm các bộ phận thực hiện 
hoạt động kiểm toán nội bộ, báo 
cáo trực tiếp cho HĐQT về tính hiệu 
quả của hoạt động quản lý và kiểm 
soát rủi ro.
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 ¬ HĐQT: Giám sát tổng thể hoạt động quản lý rủi ro; 
đưa ra định hướng về “khẩu vị” rủi ro.

 ¬ Ban Điều hành: 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; phân tích rủi ro trước khi 
đưa ra các quyết định quan trọng.

 ¬ Đơn vị kinh doanh: Tuân thủ chính sách quản lý rủi 
ro; đảm bảo các rủi ro trong đơn vị được xác định và 
giảm thiểu; chịu trách nhiệm cho các rủi ro trong các 
hoạt động của đơn vị.

 ¬ Cán bộ nhân viên: Quản lý rủi ro trong các hoạt 
động nghiệp vụ thuộc trách nhiệm của mình.

 ¬ Tiểu ban KTNB: Giám sát việc xây dựng, triển khai 
của mô hình và chính sách quản lý rủi ro; giám sát 
các hồ sơ rủi ro của Công ty. 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 đơn vị.

 ¬ Đầu mối quản lý rủi ro tại đơn vị: Điều phối các 
hoạt động quản lý rủi ro và văn hóa quản lý rủi ro tại 
đơn vị.

 

 

 

THIẾT LẬP 
BỐI CẢNH

NHẬN DIỆN
RỦI RO

ĐÁNH GIÁ
RỦI RO

ỨNG PHÓ 
RỦI RO

CÁC HOẠT ĐỘNG 
KIỂM SOÁT

GIÁM SÁT 
VÀ BÁO CÁO

MÔ HÌNH  
QUẢN LÝ RỦI RO

CẤU TRÚC QUẢN TRỊ RỦI RO QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO

Xây dựng bối cảnh môi trường kinh doanh trong việc thực hiện mục tiêu, 
chiến lược của doanh nghiệp để từ đó xác định được giới hạn xử lý rủi ro, 
mức độ quản lý rủi ro và liên kết các hoạt động với các bước công việc 
chính trong quản lý rủi ro.

Phát hiện các sự kiện có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu chiến 
lược của doanh nghiệp, 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 doanh 
nghiệp và rủi ro cấp đơn vị.

BƯỚC 1: THIẾT LẬP BỐI CẢNH

BƯỚC 2: NHẬN DIỆN RỦI RO

QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)
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QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)

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.

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 doanh nghiệp.

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 doanh nghiệp. Bằng cách thường 
xuyên giám sát rủi ro và đánh giá hiệu quả của việc xử lý rủi ro, doanh 
nghiệp 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.

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 từ đó xác 
định mức độ chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp cho từng loại 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 doanh nghiệp chấp nhận rủi ro biến động về lãi 
suất, huy động nguồn vốn kinh doanh chủ yếu từ nguồn vốn vay ngân 
hàng);

 ¬  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 (ví dụ doanh nghiệp quyết 
định không phát triển kinh doanh ở những khu vực doanh nghiệp 
không có lợi thế);

 ¬  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);

 ¬  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,...). 

 ¬ 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

BƯỚC 6: GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO

BƯỚC 3: ĐÁNH GIÁ RỦI RO

BƯỚC 4: ỨNG PHÓ RỦI RO

QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TIẾP THEO)
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TÊN RỦI RO MÔ TẢ RỦI RO BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

Rủi ro về kế 
hoạch chiến lược

Thiếu kế hoạch chiến lược thích 
đáng để đáp ứng các mục tiêu 
chiến lược dài hạn của Công ty.

Kế hoạch chiến lược đã được thiết lập, truyền thông 
đến các bên liên quan và giao cho Tiểu ban Chính sách 
phát triển giám sát thực hiện. Danh mục các Dự án 
chiến lược cũng được phê duyệt, triển khai và giám sát 
tình hình thực hiện.

Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro trong việc đánh mất lợi thế 
cạnh tranh, khi mức độ tăng trưởng 
của ngành giảm và khi nhiều đối 
thủ cạnh tranh ngày càng cải tiến 
sự khác biệt của họ.

TNG tiến hành đa dạng hóa sản phẩm, giảm giá thành 
để có giá cạnh tranh nhất trên thị trường. Ngoài ra cũng 
không ngừng đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao sản 
xuất và chất lượng sản phẩm.

Rủi ro môi 
trường kinh tế 
toàn cầu

Việc không nhanh chóng thích 
nghi với những thay đổi về kinh tế 
và xã hội toàn cầu dẫn tới những 
ảnh hưởng bất ngờ cho Công ty 
trong việc thực hiện các kế hoạch 
kinh doanh.

Thường xuyên cập nhật các thay đổi của môi trường 
kinh tế, đánh giá và phân tích các ảnh hưởng đến Công 
ty. Từ đó có các kế hoạch hành động kịp thời.

Rủi ro chính trị

Rủi ro xảy ra các thay đổi bất lợi về 
môi trường chính trị ở các nước - 
nơi hoạt động của các khách hàng 
chính TNG gây cản trở hoạt động 
và các quyết định kinh doanh.

Thực hiện đánh giá trước khi ký hợp đồng với khách 
hàng, theo dõi và giám sát khi đã cùng hợp tác kinh 
doanh. Thường xuyên cập nhật thông tin và có các 
đánh giá phù hợp.

Rủi ro truyền 
thông

Mất danh tiếng hoặc thiệt hại tài 
chính do không xử lý kịp thời, hợp 
lý các thông tin bất lợi bị phát tán 
trên các phương tiện thông tin  
đại chúng.

Theo dõi và phản ánh kịp thời các thông tin truyền 
thông tiêu cực thông qua công cụ tự động và đội xử lý 
khủng hoảng phù hợp.

Rủi ro nhân sự 
kế thừa

Vị trí quan trọng bị trống do không 
thể tìm kiếm được người thích 
hợp trong một khoảng thời gian  
bắt buộc.

Tiếp tục triển khai công tác nhân sự kế thừa xuống các 
cấp độ thấp hơn, đảm bảo đội ngũ nhân sự cho tất cả 
các cấp độ. Có kế hoạch đào tạo nhân sự thay thế phù 
hợp đảm bảo với các thử nghiệm stress test.

Rủi ro mất khách 
hàng quan trọng

Mất các mối quan hệ với khách 
hàng quan trọng, dẫn đến mất 
doanh thu.

Theo dõi mối quan hệ với khách hàng, thường xuyên 
đánh giá doanh thu bán hàng, và có các chính sách 
tương ứng đối với các khách hàng quan trọng. Không 
ngừng mở rộng, phát triển kinh doanh với các khách 
hàng mới.

Rủi ro biến động 
tỷ giá

Những biến động trong tỷ giá hối 
đoái gây ảnh hưởng đáng kể đến 
hoạt động và lợi nhuận của doanh 
nghiệp.

Lập nhu cầu ngoại tệ, chuẩn bị ngoại tệ dự trữ, dự báo 
theo dõi và phân tích các biến động tỷ giá để cân đối 
nhu cầu và điều chỉnh kế hoạch tương ứng.

QUẢN LÝ CÁC RỦI RO Ở CẤP ĐỘ CAO TẠI TNG

QUẢN LÝ RỦI RO NĂM 2019

Thực hiện hiệu quả, tiếp tục áp dụng khung quản trị 
rủi ro Coso - ERM tích hợp cùng với hệ thống quản 
trị doanh nghiệp ERP cùng với hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Các đánh giá, đo 
lường, kế hoạch hành động của các rủi ro luôn được 
các chủ sở hữu xem xét trên nhiều yếu tố, đặc biệt là ý 
kiến từ các bên liên quan để đảm bảo rủi ro có cái nhìn 
đa chiều trong mối quan hệ của các chuỗi hoạt động. 
Hoạt động QLRR tại các nhà máy cũng sẽ được tiếp tục 
đẩy mạnh và chuyên sâu hơn. Hệ thống báo cáo rủi ro 
đến từ các nhà máy sẽ được thống nhất, xác định các 
phương pháp tích hợp lên rủi ro của toàn Công ty một 

TÊN RỦI RO MÔ TẢ RỦI RO BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT

Rủi ro về  
môi trường

Chất thải rắn chưa được phân loại 
theo yêu cầu. Ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu khiến nhiều thiên tai, 
bão lũ gây ảnh hưởng tới sản xuất. 
CBCNV chưa có ý thức sử dụng tiết 
kiệm tài nguyên điện, nước. 

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại tất cả các chi 
nhánh. Thực hiện đo kiểm môi trường theo định kỳ. 
Tuân thủ luật pháp về bảo vệ tài nguyên môi trường. 
Thực hiện các biện pháp trồng cây gây rừng, hạn chế 
chất thải nhà kính giảm thiểu áp lực cho môi trường.

Rủi ro về  
nguồn nhân lực

Thiếu lao động do cạnh tranh với 
các doanh nghiệp có nhà máy sản 
xuất trong cùng địa bàn.

Nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện các 
chính sách phúc lợi nhằm thu hút người lao động về 
TNG. Hỗ trợ chi phí di chuyển từ nơi ở của người lao 
động tới nhà máy. Có xe đưa đón CBCNV từ nơi ở tới 
chỗ làm.

Rủi ro nguyên 
vật liệu

Nguyên vật liệu tăng giá hoặc 
không đảm bảo chất lượng để 
phục vụ cho sản xuất.

Chủ động trong quá trình mua nguyên vật liệu và có 
chính sách bán hàng phù hợp với khách hàng

Rủi ro nguyên 
vật liệu đầu vào 
không đáp ứng 
kịp thời

Nguy cơ gián đoạn, không đủ 
nguyên vật liệu đầu vào cho quá 
trình sản xuất.

Quản lý tồn kho an toàn, đánh giá và quản lý nhà cung 
cấp, có kế hoạch mua hàng một cách hợp lý. Thực hiện 
xây dựng dự án quản lý kho thông minh.

Rủi ro sản phẩm 
không đạt chất 
lượng

Những mối nguy hại của sản phẩm 
làm cho sản phẩm không sử dụng 
được, hoặc gây hại cho người tiêu 
dùng, hoặc sản phẩm hư hỏng bị 
yêu cầu thu hồi nhằm tránh gây 
nguy hại cho người tiêu dùng.

Thiết lập và thường xuyên kiểm tra các kiểm soát theo 
yêu cầu của các tiêu chuẩn. Thiết lập các tiêu chuẩn 
đánh giá riêng hệ thống kiểm soát để đảm bảo luôn 
hiệu quả và tối ưu. Hệ thống cảnh báo được xác lập để 
nhận diện kịp thời các sự kiện và có hướng xử lý.

Rủi ro an ninh 
thông tin

Nguy cơ gián đoạn hệ thống, bảo 
mật thông tin và bị tấn công từ các 
tội phạm công nghệ thông tin.

Bước đầu xâu dựng hệ thống An ninh thông tin theo 
tiêu chuẩn ISO 27000, các hệ thống bảo vệ máy tính, 
người dùng. Thường xuyên đánh giá mối nguy an ninh 
thông tin từ bên trong và bên ngoài.

cách hợp lý. Việc theo dõi giám sát các chỉ số cảnh báo 
rủi ro được thực hiện liên tục và chặt chẽ hơn để đảm 
bảo bất kỳ yếu tố thay đổi hoặc khác thường nào cũng 
được phát hiện kịp thời. 

Để ký hợp đồng đối với từng khách hàng, TNG phải đảm 
bảo đạt được những tiêu chuẩn đặc biệt liên quan tới 
đánh giá về môi trường cũng như trách nhiệm xã hội. 
Do đó những rủi ro liên quan tới môi trường và trách 
nhiệm xã hội luôn được chú trọng đối với chiến lược 
phát triển của Công ty xuyên suốt quá trình hình thành 
và phát triển.

QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)
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NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

THÀNH TỰU NỔI BẬT TRONG NĂM 2019: TÁC PHẨM BÔN DOWNLIKE – CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ SỐ 3880/2019/QTG NGÀY 28 THÁNG 06 NĂM 2019. 

THÀNH TỰ NỔI BẬT TRONG NĂM 2018: SẢN PHẨM ĐƯỜNG MAY KHÔNG CHỈ - KIỂU DÁNG THỜI 
TRANG, SỬ DỤNG VẬT LIỆU THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG – ĐƯỢC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU 
LỊCH (CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ) CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ SỐ 2773/2018/
QTG NGÀY 04/06/2018 CHO “BÀI VIẾT VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT ÁO SƠ MI ĐƯỜNG MAY KHÔNG CHỈ 
THEO CÔNG NGHỆ ÉP SEAM”.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG BAN PHỤ TRÁCH R&D

HIỆU CỦA CỦA VIỆC TRIỂN KHAI R&D

 ¬ Xây dựng quy trình Công nghệ: Cắt, may, hoàn thiện

 ¬ Nghiên cứu, áp dụng ke cữ gá 

 ¬ Nghiên cứu, phân tích và đào tạo thao tác chuẩn cho công nhân cắt, may, hoàn thiện

 ¬ Tính năng lực công nhân cân bằng chuyền để tăng hiệu suất chuyền

 ¬ Nghiên cứu ứng dụng thiết bị công nghệ mới

 ¬ Đào tạo tổ trưởng, nhân viên công nghệ

Hiệu quả kinh tế xã hội

 ¬ Tạo ra dòng sản phẩm mới, lựa chọn mới cho khách hàng;

 ¬ Đáp ứng nhu cầu thị yếu ở trong nước theo kịp với nước ngoài;

 ¬ Nâng cao giá trị sản phẩm: Giá trị của mỗi sản phẩm giữa sản phẩm may bằng chỉ và ứng dụng công nghệ may 
không chỉ tăng từ 20% – 50%.

Hiệu quả về khoa học và công nghệ

 ¬ Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên được tiếp cận, sử dụng công nghệ mới

 ¬ Tạo ra các sản phẩm có giá trị bằng công nghệ cao 

 ¬ Tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty

 ¬ Tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường
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CHỐNG THAM NHŨNG VÀ ĐỘC QUYỀN KINH DOANH 

TNG ban hành sổ tay văn hóa trong đó nội dung văn hóa chống tham nhũng được thể hiện như sau:

Nguyên tắc chống tham nhũng

Công khai, minh bạch các thông tin đấu thầu tại các cuộc họp thông qua các văn bản, qua website, báo chí,… ngăn 
chặn trước khi xử lý: Nhận diện các hành vi các đối tượng có nguy cơ tham nhũng để giáo dục tư tưởng và ngăn chặn.

Nguyên tắc xử lý tham nhũng

Không khoan nhượng: Người có hành vi tham nhũng ở bất kỳ cương vị, chức vụ nào đều bị xử lý theo quy định của 
pháp luật và nội quy của Công ty. Tài sản tham nhũng phải được thu hồi, tịch thu; người có hành vi tham nhũng gây 
thiệt hại cho Công ty thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của Công ty.

Mỗi cán bộ CBCNV là một đại diện của TNG có trách nhiệm tuyên truyền, chuyển tải đến các đối tác, các nhà cung cấp, 
khách hàng về chính sách chống tham nhũng của TNG.

Mọi hoạt động mua sắm nguyên liệu đầu vào, đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty đều được thực hiện dưới hình thức 
đấu thầu công khai, minh bạch. Thông tin về các gói thầu được gửi trực tiếp đến ngân hàng, danh sách các nhà cung 
cấp TNG theo dõi và được đăng tải trên Website TNG.

CHÍNH SÁCH CHỐNG THAM NHŨNG VÀ ĐỘC QUYỀN

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC KINH DOANH

Các đối tác cam kết không cho cán bộ, nhân viên (CBNV) 
của TNG vay tiền, tài sản vì bất cứ lý do nào.

Các đối tác cam kết cùng hợp tác với Công ty CP Đầu tư 
và Thương mại TNG không thực hiện chính sách gửi giá, 
chuyển tiền cho cá nhân, mà phải chuyển tiền vào tài 
khoản của TNG quản lý. 

Các đối tác cam kết không chiết khấu % hoa hồng trong 
quá trình cộng tác với TNG cho cá nhân. Nếu có, sẽ chiết 
khấu, phải công khai và thông báo trực tiếp với lãnh đạo 
của TNG.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TNG

Nghiêm cấm nhân viên TNG nhận tiền hoa hồng, chiết 
khấu của nhà cung cấp mà không nhập vào quỹ hoặc tài 
khoản chung của TNG, gửi giá vào giá của khách hàng, 
của nhà cung cấp.

Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin trong kinh doanh của 
Công ty. 

Không chấp nhận bất kỳ hành vi hối lộ, tham nhũng 
trong bất kỳ trường hợp nào như: Tìm nhà cung ứng, 
phát triển, tiếp thị, mua, bán hàng hóa.

Kênh thông tin giữa TNG và người lao động được xác lập dưới nhiều hình thức, 
được công khai trên Website: tng.vn tại mục http://www.tng.vn/lien-he
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SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẾN KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TNG luôn cam kết cung cấp cho khách hàng những 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng tốt nhất cho 
khách hàng. Cam kết bảo vệ quyền lợi của khách hàng 
về thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa: Mỗi mặt hàng 
của TNG đều được gắn nhãn mác trên sản phảm có mã 
vạch và số seri riêng. Khách hàng và người tiêu dùng tới 
mua hàng tại các cửa hàng TNG đều được cung cấp túi 
bao bì mang nhãn hiệu TNG để đựng quần áo dễ dàng, 
thuận tiện. Thông tin hướng dẫn sử dụng: Được in kèm 
theo nhãn mác của Công ty cung cấp cho khách hàng và 
người tiêu dùng hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm tốt 
nhất. Ngoài ra, khách hàng và người tiêu dùng có thể liên 
hệ với hotline: +84 964 920 222 để được tư vấn trực tiếp 
về sản phẩm của TNG.

Ngoài ra TNG cũng thông tin cho khách hàng về thông 
tin trực tuyến liên quan tới chọn size, màu quần áo trên 
trang web: tngfashion.vn.

Đối với mảng sản phẩm dệt may xuất khẩu, TNG thường 
xuyên tổ chức họp và trao đổi với khách hàng. Các cuộc 
họp diễn ra thường xuyên theo tuần, theo tháng, theo 
mùa hàng và theo năm, nhằm có cái nhìn chi tiết, tổng 
thế nhất về mối quan hệ hợp tác, hoạt động sản xuất 
kinh doanh của hai bên.

Đối với mảng thời trang nội địa, nhằm tiếp cận với cách 
thức bán hàng hiện đại, ngoài kênh phản ánh và xử lý 
thông tin trực tiếp từ khách hàng, hoặc ngay tại các cửa 
hàng bán lẻ trên toàn quốc, TNG đã xây dựng địa chỉ tiếp 
nhận các thông tin của khách hàng trên Website: www.
tngfashion.vn thay cho việc tổ chức hội nghị khách hàng 
thường xuyên. 

TNG hiện đang có gần 50 đại lý bán lẻ trên toàn quốc. 
TNG áp dụng hình thức marketing trực tiếp với việc các 
nhân viên bán hàng đều được đào  tạo về đạo đức kinh 
doanh, am hiểu rõ về sản phẩm. Các nhân viên bán hàng 
luôn có trách nhiệm tư vấn về sản phẩm, chính sách bảo 
hành, giảm giá của Công ty một cách nhiệt tình và trung 
thực nhất tới khách hàng và người tiêu dùng.

Khi có thông tin khiếu nại từ phía khách hàng, Phòng 
Quản lý chất lượng có trách nhiệm xem xét và đề xuất 
một cuộc đánh giá đột xuất hoặc xem lại lưu hồ sơ phục 
vụ cho đợt giám sát, đánh giá tiếp theo. Bộ phận Quản lý 
chất lượng tiếp nhận tất cả các khiếu nại liên quan đến 
chất lượng sản phẩm, cập nhật vào sổ theo dõi khiếu nại 
khách hàng và thông báo cho Phó Tổng Giám đốc chất 
lượng xem xét và phân công người giải quyết khiếu nại.

Người được phân công có trách nhiệm thông báo cho 
bên khiếu nại về việc xác nhận khiếu nại, thời gian giải 
quyết khiếu nại và các thủ tục xử lý liên quan trong vòng 
5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, nếu thông tin 
do bên khách hàng cấp chưa đủ để thực hiện giải quyết 
khiếu nại thì có thể yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin, 
bằng chứng cần thiết.

Quần áo TNG luôn được đảm bảo về chất lượng, nếu có 
bất cứ sai sót gì về sản phẩm, khách hàng và người tiêu 
dùng có thể đem đổi hàng miễn phí trong 7 ngày.

TNG áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển cho tất cả 
các đơn hàng và chỉ hỗ trợ gửi hàng cho các đơn hàng 
có giá trị trên 200.000 VNĐ. Quy định đổi hàng áp dụng 
cho các trường hợp: Sản phẩm do lỗi sản xuất, nhầm lẫn 
trong quá trình xử lý của nhân viên đơn hàng, miễn phí 
100% phí đổi hàng; Khách hàng có nhu cầu đổi sang sản 
phẩm khác sẽ chịu chi phí vận chuyển. Nếu sản phẩm 
muốn đổi có giá trị thấp hơn sản phẩm đã mua thì TNG 
không bù lại tiền, nếu sản phẩm muốn đổi có giá trị cao 
hơn sản phẩm đã mua, khách hàng sẽ phải trả thêm số 
tiền chênh lệch.

Kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng 
trên Website: http://tngfashion.vn/feedback. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện quảng cáo sản 
phẩm, làm rõ thông tin sản phẩm thông qua kênh thông 
tin facebook. Fanpage của TNG với hơn 700.000 lượt 
follow. Mọi thông tin về sản phẩm mới đều được Công ty 
cập nhật lên fanpage để khách hàng được biết.

Nhằm đem lại sự hài lòng nhất đối với khách hàng, TNG 
tiến hành kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm 
mong muốn không một sản phẩm nào đến tay khách 
hàng bị lỗi. Nguyên liệu từ khi nhập kho tới khi xuất hàng 
thành phẩm được kiểm tra chất lượng xuyên suốt quá 
trình. Để đảm bảo sản phẩm may mặc không bị nhiễm 
kim loại lạ, mảnh kim gãy hay những vật sắc nhọn khác, 
TNG luôn cho sản phẩm hoàn thiện chạy qua máy dò 
kim loại tự động trước khi sản phẩm đến với tay người 
tiêu dùng.

Người được phân công có trách nhiệm xử lý khiếu nại 
và có thể tham vấn ý kiến của Ban Lãnh đạo để đưa ra 
hướng xử lý có hiệu quả.

Nhận thấy việc khiếu nại cần thực hiện hành động khắc 
phục để tránh tái diễn khiếu nại, yêu cầu có hành động 
khắc phục và báo cáo cho Lãnh đạo xem xét và tiến hành 
khắc phục. Báo cáo Lãnh đạo về kết quả thực hiện.

Kết quả xử lý khiếu nại báo cáo cho Tổng Giám đốc xem 
xét và phê duyệt. Tổng hợp khiếu nại và báo cáo cho Lãnh 
đạo trong cuộc họp theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Bộ phận quản lý khiếu nại có trách nhiệm cập nhật và 
theo dõi hồ sơ giải quyết khiếu nại khách hàng, thông 
báo cho khách hàng bằng văn bản về kết quả giải quyết 
khiếu nại.

Thông tin cho khách hàng chọn size, màu 
quần áo trên trang web: tngfashion.vn. 

Kênh thông tin tiếp nhận ý kiến phản hồi 
Website: http://tngfashion.vn/feedback. 
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BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ NHÀ CUNG CẤP (GỌI TẮT LÀ COC) NHẰM NÊU RÕ CÁC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU 
MÀ TNG YÊU CẦU CÁC NHÀ CUNG CẤP (XEM ĐỊNH NGHĨA NHÀ CUNG CẤP BÊN DƯỚI ) PHẢI TUÂN 
THỦ KHI GIAO DỊCH VỚI TNG NGOÀI VIỆC TUÂN THỦ MỌI LUẬT LỆ VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO 
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ. CÁC GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN COC NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP 
TRONG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHO NHÀ CUNG CẤP CỦA TNG. COC NÀY LÀ MỘT PHẦN 
KHÔNG THỂ TÁCH RỜI CỦA MỌI HỢP ĐỒNG GIỮA TNG VỚI NHÀ CUNG CẤP.

Nhà cung cấp sẽ tiến hành kinh doanh theo cách thức có đạo đức và 
hành động với sự chính trực.

Nghiêm cấm tất cả hành động hối lộ, tham nhũng, tống tiền và biển 
thủ. Nhà cung cấp không được đem lại lợi ích, đề nghị và thanh toán 
hoặc chấp nhận hối lộ hay tham gia vào những hành vi xui khiến bất 
hợp pháp khác trong các mối quan hệ kinh doanh hoặc Chính phủ. 
Nhà cung cấp phải hành động chống lại hối lộ và tham nhũng dưới 
mọi hình thức.

Nhà cung cấp phải thực hiện các chương trình báo cáo và phòng 
chống gian lận mạnh mẽ. Nhà cung cấp phải báo cáo cho TNG mọi 
trường hợp gian lận (thực tế hoặc đang điều tra) liên quan đến hoạt 
động kinh doanh của TNG, bất kể mức độ nghiêm trọng của hành 
động đó.

Mặc dù quà tặng, ăn uống và chiêu đãi thường được trao đổi như 
những phép xã giao kinh doanh phổ biến nhưng TNG có những quy 
định khắt khe đối với hoạt động này. Điều quan trọng là phải nhận 
thức được điều gì đúng và sai khi trao đổi những phép xã giao đó.

Các nhà cung cấp không được cung cấp bất kỳ quà tặng, tiền boa, 
dịch vụ khách sạn, ăn uống hoặc chiêu đãi nào cho nhân viên của TNG, 
quan chức Chính phủ/nhà chức trách hoặc bất kỳ đối tác kinh doanh 
nào khác trong mọi tình huống có thể gây ảnh hưởng, hoặc có khả 
năng gây ảnh hưởng, đến quyết định của nhân viên hoặc nhà chức 
trách đó đối với đối tác kinh doanh. Trong những tình huống khác, 
quà tặng, ăn uống hoặc chiêu đãi có giá trị nhỏ có thể được cung cấp 
cho nhân viên của TNG nếu chúng không phải là tiền mặt hoặc vật 
phẩm tương đương tiền mặt, phù hợp với tập quán kinh doanh, không 
thường xuyên hoặc đắt tiền và không vi phạm pháp luật.

Một trong những cách phổ biến nhất khiến xung đột lợi ích phát sinh 
đến từ việc nhận quà tặng hoặc chiêu đãi (tức là, bất cứ thứ gì có giá 
trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở ưu đãi, vé và tiền boa khác) từ 
các nhà cung cấp đang hợp tác kinh doanh hoặc tìm cách hợp tác 
kinh doanh với TNG. Do những rủi ro này, những hạn chế sau đây đã 
được thiết lập:

 ¬ Nghiêm cấm nhân viên của TNG gạ gẫm hoặc yêu cầu, dù trực 
tiếp hay gián tiếp, bất cứ thứ gì có giá trị từ bất kỳ nhà cung cấp 
nào đang hợp tác kinh doanh hoặc tìm cách hợp tác kinh doanh 
với Công ty.

 ¬ Tương tự, nhà cung cấp không được đề nghị bất cứ thứ gì có giá 
trị cho bất kỳ nhân viên nào của TNG nếu người khác có lý do hợp 
lý để nhìn nhận quà tặng, ăn uống hoặc chiêu đãi đó là có ảnh 
hưởng đến tính khách quan của nhân viên. 

Tóm lại, việc đề nghị quà tặng, ăn uống và chiêu đãi không được phát 
sinh bất kỳ nghi vấn nào về nghĩa vụ hay xung đột lợi ích.

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

SỰ CHÍNH TRỰC TRONG KINH DOANH

QUÀ TẶNG, ĂN UỐNG, CHIÊU ĐÃI

THÔNG LỆ MUA SẮM 

CHÍNH SÁCH VỀ THỦ TỤC MUA SẮM1

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP CỦA TNG

Ghi chú:1 Chính sách về thủ tục mua sắm được thông qua tại Quyết định số 1453B/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2019 về 
việc đấu thầu mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Quyết định được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.



64 65

Nhà cung cấp phải tiến hành kinh doanh phù hợp với sự cạnh tranh công 
bằng và mạnh mẽ cũng như tuân thủ luật chống độc quyền hiện hành. 
Nhà cung cấp phải áp dụng các hoạt động kinh doanh công bằng, bao 
gồm cả quảng cáo chính xác và trung thực.

Nhà cung cấp cần tránh mọi tương tác với bất kỳ nhân viên nào của TNG 
mà có thể gây xung đột, hoặc có khả năng gây xung đột, với vai trò của 
nhân viên đó khi hành động vì lợi ích tốt nhất của TNG. Ví dụ: Đối tác 
không nên tuyển dụng hoặc bằng cách khác thanh toán cho bất kỳ nhân 
viên nào của TNG trong bất kỳ tương tác nào giữa nhà cung cấp và TNG, 
ngoại trừ theo hợp đồng với TNG. Nếu nhân viên của nhà cung cấp có 
quan hệ gia đình với bất kỳ nhân viên nào của TNG hoặc nếu nhà cung 
cấp có bất kỳ mối quan hệ nào khác với nhân viên của TNG mà có thể 
làm phát sinh xung đột lợi ích, nhà cung cấp đó cần tiết lộ thông tin này 
cho TNG.

Nhà cung cấp phải khuyến khích tất cả người lao động và nhà thầu phụ 
báo cáo những mối lo ngại hoặc hoạt động bất hợp pháp mà không sợ 
trả thù, đe dọa hoặc quấy rối, đồng thời tiến hành điều tra và có hành 
động khắc phục nếu cần.

CẠNH TRANH CÔNG BẰNG XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

XÁC ĐỊNH CÁC MỐI LO NGẠI

THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)
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Nhà cung cấp cần trao đổi thông tin mật với TNG phải thực hiện thỏa 
thuận bảo mật với TNG trước. Trừ khi được TNG cho phép, nhà cung cấp 
không được chia sẻ thông tin mật của TNG hoặc các thông tin khác mà 
họ có được liên quan đến hoạt động kinh doanh của TNG. Nhà cung cấp 
phải đảm bảo và cần chuẩn bị sẵn sàng để chứng minh rằng họ có biện 
pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và các thông tin mật 
khác. Việc sử dụng, tiết lộ trái phép hoặc làm mất thông tin mật của TNG 
phải được báo cáo ngay cho Phòng Pháp chế - TNG.

Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật kiểm soát xuất nhập khẩu hiện 
hành, các quy định và chế tài của quốc gia tại đó Nhà cung cấp cư trú, 
của bất kỳ quốc gia nào khác nơi tiến hành giao dịch, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở giao dịch nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển 
giao hoặc tiết lộ. Quy định này bao gồm mọi loại giao dịch hàng hóa, 
phần mềm, công nghệ hoặc hỗ trợ kỹ thuật có thể bị hạn chế thương 
mại, không phụ thuộc vào cách thức chuyển giao. Nhà cung cấp phải 
phối hợp với TNG liên quan đến việc xác định các giới hạn kiểm soát xuất 
khẩu hiện hành. Ngoài ra, Nhà cung cấp phải hoạt động với sự tuân thủ 
đầy đủ các luật hải quan và thương mại hiện hành khác.

Nhà cung cấp tham gia vào việc cung ứng, sản xuất, đóng gói, đóng gói lại, kiểm tra, bảo 
quản và phân phối nguyên liệu/sản phẩm đại diện cho TNG phải đảm bảo tuân thủ các 
quy định chất lượng hiện hành và các yêu cầu của Hoạt động sản xuất tốt, Hoạt động 
phân phối tốt và Hoạt động thí nghiệm tốt đối với các thị trường mà tại đó sản phẩm 
được sản xuất, đăng ký và phân phối.

Tất cả sổ sách và hồ sơ tài chính phải phù hợp với các nguyên tắc kế toán 
được chấp nhận chung. Hồ sơ phải chính xác ở tất cả các khía cạnh quan 
trọng. Hồ sơ phải rõ ràng, minh bạch, phản ánh các giao dịch và khoản 
thanh toán thực tế.

Quyền sở hữu trí tuệ phải được tôn trọng; chuyển giao công nghệ và bí 
quyết phải được thực hiện theo cách thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

BẢO MẬT TUÂN THỦ THƯƠNG MẠI

SỰ CHÍNH TRỰC VỀ CHUỖI CUNG ỨNG & CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA HỒ SƠ KINH DOANH

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)
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Nhân viên của TNG tuân theo bộ hướng dẫn khi mua hàng hóa hoặc dịch 
vụ. Phòng Mua hàng sẽ điều phối mọi vấn đề kinh doanh và/hoặc đàm 
phán liên quan đến việc mua hàng và nhân viên của TNG sẽ cung cấp 
thông tin đầu vào và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết. Điều quan trọng cần 
lưu ý là công việc chỉ nên bắt đầu sau khi nhà cung cấp đã nhận được đơn 
đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký. Nhà cung cấp phải tự chịu rủi ro nếu bắt 
đầu công việc khi không có đơn đặt hàng hoặc hợp đồng. Khi đơn đặt 
hàng được xuất, mọi hóa đơn đi kèm phải bao gồm số đơn đặt hàng có 
liên quan trên hóa đơn. Ngoài ra còn có những trường hợp cần thẩm định 
chính thức trước khi sử dụng nguyên liệu và dịch vụ.

Nghiêm cấm sử dụng tên, thương hiệu hoặc các thông tin tương tự khác 
của TNG trong các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông hoặc xác nhận sản 
phẩm của nhà cung cấp khi không có văn bản chấp thuận trước của TNG. 

TNG đã thiết lập các chính sách và quy trình về truyền thông bên ngoài. 
Chỉ những nhân viên được phép của TNG mới có thể đưa ra tuyên bố 
trước truyền thông hoặc công chúng về TNG hoặc sản phẩm của TNG.

Nhà cung cấp phải sử dụng các hệ thống quản lý để tạo điều kiện cải tiến 
liên tục và phù hợp với kỳ vọng của những nguyên tắc này. 

Nhà cung cấp phải chứng minh cam kết đối với các khái niệm được mô tả 
trong tài liệu này bằng cách phân bổ nguồn lực phù hợp.

QUY TRÌNH

SỬ DỤNG TÊN, THƯƠNG HIỆU HOẶC LOGO CỦA TNG

TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

CAM KẾT VÀ TRÁCH NHIỆM

THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)
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Nhà cung cấp phải xác định và tuân thủ các luật, quy định, hướng dẫn và 
các tiêu chuẩn hiện hành cũng như các yêu cầu của khách hàng có liên 
quan, đồng thời xử lý những lỗ hổng được xác định một cách có trách 
nhiệm, kịp thời và được lập tài liệu.

Nhà cung cấp phải có các cơ chế để đánh giá và quản lý rủi ro trong tất 
cả lĩnh vực được đề cập đến trong tài liệu này.

Nhà cung cấp phải duy trì việc lập tài liệu cần thiết để chứng minh sự 
phù hợp với những kỳ vọng này cũng như sự tuân thủ với các quy định 
và hướng dẫn hiện hành.

Nhà cung cấp phải có chương trình đào tạo đạt được mức độ thích hợp 
về kiến thức, kỹ năng và khả năng dành cho ban quản lý và người lao 
động để giải quyết những kỳ vọng này.

Nhà cung cấp chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các kế hoạch kinh 
doanh liên tục thích hợp đối với các hoạt động hỗ trợ hoạt động kinh 
doanh của TNG.

YÊU CẦU PHÁP LÝ VÀ KHÁCH HÀNG

ĐÁNH GIÁ RỦI RO & QUẢN LÝ RỦI RO

LẬP TÀI LIỆU

ĐÀO TẠO VÀ NĂNG LỰC

TÍNH LIÊN TỤC TRONG KINH DOANH

Nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ không ngừng cải tiến bằng cách đặt ra các 
mục tiêu hiệu suất, thực hiện các kế hoạch triển khai và tiến hành các hành 
động khắc phục và phòng ngừa thiếu hụt cần thiết được xác định thông 
qua các đánh giá, kiểm tra và đánh giá quản lý nội bộ và/hoặc bên ngoài.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)
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THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)

Nhà cung cấp không được sử dụng lao động trẻ em. Chỉ được phép sử 
dụng lao động dưới 18 tuổi cho công việc không nguy hại (theo quy định 
tại Công ước ILO số 138 + 182) và khi lao động nhỏ tuổi ở trên độ tuổi lao 
động hợp pháp của một quốc gia hoặc độ tuổi được quy định để hoàn 
thành giáo dục bắt buộc.

Nhà cung cấp phải hỗ trợ và tôn trọng việc bảo vệ quyền con người đã 
được công bố trên phạm vi quốc tế và đảm bảo rằng họ không đồng lõa 
trong các vụ vi phạm nhân quyền.

Nhà cung cấp phải thanh toán cho người lao động theo các luật về tiền 
lương hiện hành, bao gồm cả tiền lương tối thiểu, giờ làm thêm và phúc 
lợi bắt buộc.

Nhà cung cấp không được sử dụng lao động cưỡng bức, lao động ràng 
buộc hoặc lao động giao kèo hoặc lao động tù nhân không tự nguyện 
hoặc loại hình lao động cưỡng bức khác. Nhân viên không bắt buộc phải 
giao nộp hộ chiếu hoặc các giấy tờ pháp lý khác hay trả một khoản phí 
cho người sử dụng lao động trước khi bắt đầu công việc.

Nhà cung cấp phải cung cấp một nơi làm việc không đối xử khắc nghiệt 
và vô nhân đạo, hoặc không có đe dọa về một nơi làm việc như vậy, bao 
gồm mọi sự quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, nhục hình, ép buộc về 
tâm thần hoặc thể chất hoặc lạm dụng bằng lời đối với người lao động.

LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ LAO ĐỘNG NHỎ TUỔI

QUYỀN LAO ĐỘNG VÀ QUYỀN CON NGƯỜI

TIỀN LƯƠNG, PHÚC LỢI & GIỜ LÀM VIỆC

TỰ DO LỰA CHỌN VIỆC LÀM

ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG

Nhà cung cấp phải cung cấp một nơi làm việc không bị quấy rối và phân 
biệt đối xử. Hành vi phân biệt đối xử vì những lý do như chủng tộc, màu 
da, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc, tình trạng khuyết 
tật, thông tin di truyền, tôn giáo, tình trạng cựu chiến binh, quan điểm 
chính trị, thành viên công đoàn hoặc tình trạng hôn nhân sẽ không được 
tha thứ.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

Nhà cung cấp được khuyến khích giao tiếp cởi mở và tham gia trực tiếp 
với người lao động (và/hoặc cán bộ công đoàn được chỉ định, nếu có) để 
giải quyết các vấn đề về tiền lương và nơi làm việc. Nhà cung cấp phải tôn 
trọng quyền của người lao động đối với việc tự do hội họp, tham gia hoặc 
không tham gia công đoàn lao động, tìm kiếm đại diện và tham gia hội 
đồng của người lao động, như được quy định trong các luật địa phương. 
Người lao động phải có khả năng giao tiếp cởi mở với ban quản lý về điều 
kiện làm việc mà không sợ bị trả thù, đe dọa hoặc quấy rối.

QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI
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Nhà cung cấp phải xác định và đánh giá các tình huống khẩn cấp tại nơi 
làm việc và mọi khu sinh hoạt do công ty cung cấp, đồng thời giảm thiểu 
tác động của chúng thông qua việc phòng ngừa cũng như thực hiện các 
kế hoạch khẩn cấp và quy trình ứng phó.

Nhà cung cấp phải có sẵn thông tin an toàn liên quan đến các nguyên 
liệu nguy hiểm, bao gồm các hợp chất và nguyên liệu trung gian, để giáo 
dục, đào tạo và bảo vệ người lao động trước các mối nguy hiểm.

Nhà cung cấp phải hoạt động một cách hiệu quả và có trách nhiệm với 
môi trường để giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường. Nhà cung 
cấp được khuyến khích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, tránh sử dụng các 
nguyên liệu nguy hiểm khi có thể và tham gia vào các hoạt động tái sử 
dụng và tái chế. 

Nhà cung cấp phải bảo vệ người lao động (chăm sóc đặc biệt cho phụ nữ 
mang thai), không để tiếp xúc quá nhiều với hóa chất, các mối nguy hiểm 
sinh học và vật lý cũng như các nhiệm vụ đòi hỏi hoạt động thể chất tại 
nơi làm việc và trong mọi khu sinh hoạt do công ty cung cấp. Nhà cung 
cấp phải có một chương trình cải tiến liên tục để xác định, đo lường và 
thực hiện hành động nhằm ngăn chặn tai nạn/sự cố.

Nhà cung cấp phải có sẵn các chương trình ngăn chặn hoặc giảm thiểu 
rò rỉ hóa chất ngoài ý muốn liên quan đến các hoạt động và quy trình. Các 
chương trình phải tương xứng với những rủi ro tại cơ sở.

Nhà cung cấp phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành 
mạnh, bao gồm mọi khu sinh hoạt do công ty cung cấp.

PHÒNG BỊ & ỨNG PHÓ KHẨN CẤP

THÔNG TIN CẢNH BÁO NGUY HIỂM

BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG

AN TOÀN QUY TRÌNH

SỨC KHỎE, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG

THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)
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Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định về môi trường hiện hành. 
Nhà cung cấp phải có tất cả giấy phép, bằng cấp, đăng ký thông tin và 
những hạn chế về môi trường cần thiết, đồng thời tuân thủ các yêu cầu 
về hoạt động và báo cáo.

Nhà cung cấp phải có sẵn các hệ thống giúp đảm bảo xử lý, vận chuyển, 
lưu trữ, tái chế, tái sử dụng hoặc quản lý rác, khí thải và nước thải một cách 
an toàn. Rác, nước thải hoặc khí thải có khả năng tác động xấu đến sức 
khỏe con người hoặc môi trường phải được quản lý, kiểm soát và xử lý 
phù hợp trước khi thải vào môi trường.

Nhà cung cấp phải có sẵn các hệ thống ngăn chặn và giảm thiểu sự cố 
tràn và rò rỉ ra môi trường.

Nhân viên của nhà cung cấp nên liên hệ với bộ phận Pháp chế để giải 
quyết những mối lo ngại về đạo đức và tuân thủ nội bộ. Trong trường 
hợp lo ngại này cũng có thể ảnh hưởng đến TNG với tư cách là đối tác 
hợp đồng của nhà cung cấp, Phòng Pháp Chế của TNG phải được thông 
báo ngay lập tức.

Trong trường hợp nhân viên của nhà cung cấp tin rằng một nhân viên 
của TNG hay bất kỳ ai đại diện cho TNG đã tham gia vào hành vi bất hợp 
pháp hoặc không phù hợp theo cách khác, nhân viên đó nên kịp thời báo 
cáo sự việc cho TNG.

Nếu TNG phát hiện CBNV nào có hành vi vi phạm tham nhũng sẽ xử lý kỷ 
luật với CBNV và ngưng hợp tác với nhà cung cấp. Nếu đơn vị nghi ngờ 
một điều gì đó về bất kỳ nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hay 
nhà thầu nào đề nghị thông tin qua địa chỉ email: thoiha@tng.vn. Điện 
thoại: 0913.286.014. Thông tin của quý đơn vị sẽ được bảo mật một cách 
tuyệt đối.

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

RÁC VÀ CHẤT THẢI

TRÀN VÀ RÒ RỈ

NÊU THẮC MẮC HOẶC LO NGẠI

THÔNG LỆ MUA SẮM (TIẾP THEO)
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ỨNG DỤNG TNG OFFICE CHẠY TRÊN 
NỀN TẢNG DI ĐỘNG 

TNG office là ứng dụng mỗi nhân viên của TNG đều có thể 
dễ dàng sử dụng bằng cách download trực tiếp từ Google 
Play hoặc Appstore. Ứng dụng cho phép nhân viên nội bộ 
TNG có thể tra cứu các thông tin về quy tắc ứng xử, sổ tay 
văn hóa, các thông báo mới của TNG, tra cứu mức lương, 
thưởng xuyên suốt quá trình làm việc, các thông tin liên 
quan tới quyền lợi của người lao động, tóm tắt kết quả sản 
xuất kinh doanh, đăng ký sáng kiến kỹ thuật, là một kênh để 
đưa những nội dung góp ý của nhân viên đến trực tiếp với 
lãnh đạo doanh nghiệp.

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

PHẦM MỀM HÀNH CHÍNH TNG CHẠY 
TRÊN NỀN TẢNG MÁY TÍNH

TNG ERP Phần mềm ERP tạo ra quy trình làm việc tự động của 
Công ty, cho phép thành lập hệ thống Công ty phức tạp với 
các chuỗi các văn phòng khác nhau có đầy đủ chức năng như 
quản trị công ty, kinh doanh, sản xuất, kỹ thuật, công nghệ, 
nhân sự, thiết bị, xây dựng cơ bản, kiểm soát giao việc. Tất cả 
kết nối trong một cơ sở dữ liệu duy nhất đồng bộ toàn diện 
cho doanh nghiệp. Mọi nhân viên khi cần và có đủ quyền hạn 
đều có thể xem được thông tin mình cần, và quan trọng hơn, 
Ban lãnh đạo dù không ở Công ty vẫn có thể nắm bắt tình hình 
doanh nghiệp một cách nhanh chóng mà không phải đợi báo 
cáo từ nhiều bộ phận gửi lên trong một thời gian dài.

Đây là phần mềm hành chính do chính các kỹ sư phần mềm 
làm việc trực tiếp tại TNG thiết kế ra các module đáp ứng 
yêu cầu quản trị các văn bản nội bộ trong và ngoài Công 
ty, giúp cho việc truyền đạt thông tin xuyên suốt giữa các 
bộ phận trong Công ty, nhân viên nhận được thông tin một 
cách nhanh nhất, đồng thời gián tiếp giúp tiết kiệm giấy, tiết 
kiệm không gian lưu trữ.

CÁC SÁNG KIẾN VỀ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ2

Ghi chú: 2Các tư liệu chứng thực về chương trình/sáng kiến về lĩnh 
vực quản trị được TNG gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Được lập tại Việt Nam, lĩnh vực Ngành dệt may, đối với hoạt động 
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. 

Báo cáo được lập định kỳ hàng năm.

Để gửi các câu hỏi, các khuyến nghị liên quan đến hoạt động phát 
triển bền vững của TNG như nội dung báo cáo, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi theo thông tin sau: 

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch HĐQT 

Điện thoại: 091 446 2992 | 0208 3858 508 

Email: info@tng.vn, ducnguyen@tng.vn 

Website: http://tng.vn 

Địa chỉ: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ,  
Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

PHẠM VI BÁO CÁO

CHU KỲ BÁO CÁO 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐƯỢC LẬP THEO TIÊU CHUẨN 
CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

Báo cáo phát triển bền vững được TNG xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về công bố thông tin, hoạt động của Công 
ty liên quan đến vấn đề phát triển bền vững. Từ những giá trị nội tại, nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn, bền vững, TNG 
xác định Công ty chỉ thành công và duy trì được thành công đó khi tăng trưởng kinh tế, đi đôi với đảm bảo quyền con 
người và bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau. Nội dung báo cáo chia sẻ các hoạt động của Công ty về phát triển 
bền vững, các hoạt động liên quan đến lợi ích các bên liên quan nhằm nhận diện những vấn đề được các bên liên 
quan quan tâm. Đồng thời, cũng phác họa bức tranh bền vững của Công ty thông qua các mục tiêu, định hướng dài 
hạn về môi trường, cộng đồng và xã hội trong những năm tới. 
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Tiêu chuẩn quốc tế về lập Báo cáo phát triển bền vững GRI Báo 
cáo được xây dựng theo: Hướng dẫn báo cáo phát triển bền vững 
GRI - Global Reporting Initiative, Hướng dẫn lập báo cáo phát triển 
bền vững của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và IFC, Bộ chỉ số 
Bền vững Doanh nghiệp (CSI) - Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát 
triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), Hướng dẫn công bố thông tin 
về Môi trường, xã hội và quản trị (ESG). 

Dựa trên các tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn kể trên, áp dụng phù 
hợp với thực tế hoạt động hiện tại của TNG, xác định rõ các nội 
dung báo cáo, lĩnh vực trọng yếu trong mối tương quan của các 
bên liên quan và bối cảnh kinh doanh của Công ty.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO 

CÁC SÁNG KIẾN VỀ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ (tiếp theo)

ĐƯỜNG DẪN TRA CỨU BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN WEBSITE TNG 

ĐƯỜNG DẪN TRA CỨU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN TRÊN WEBSITE TNG 

ĐƯỜNG DẪN TRA CỨU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TRÊN WEBSITE TNG 

Năm 2017: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/1468/552/ Bao-cao-Phat-trien-ben-vung-2017.html 

Năm 2018: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/161893/552/ Bao-cao-phat-trien-ben-vung-nam-2018.html 

Năm 2017: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/1467/128/ Bao-cao-thuong-nien-2017.html 

Năm 2018: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/121823/128/ Bao-cao-thuong-nien-nam-2018.html 

Năm 2019:  http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/172215/128/Bao-cao-thuong-nien-2019.html

Năm 2017: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/1436/171/ Bao-cao-tai-chinh-nam-2017-da-duoc-kiem-toan.html 

Năm 2018: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/121809/171/ Bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-
tai-chinhket- thuc-ngay-31-thang-12-nam-2018.html

Năm 2019: http://www.tng.vn/quan-he-co-dong-chi-tiet/172195/171/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-2019-da-
duoc-kiem-toan.html



CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG   03

TNG OFFICE

ĐẦU TƯ SỬ DỤNG HỆ THỐNG 
ĐÈN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TNG 

ĐÃ TIẾT KIỆM ĐƯỢC KHOẢNG 

831.000.000 
VNĐ/năm

4,6%
Tiết giảm 4,6% Ga phục vụ 
sản xuất trong năm 2019 

5%
Tiết kiệm 5% than 
phục vụ sản xuất 
trong năm 2019 

3%
Năm 2019, TNG tiết kiệm 
được 3% dầu DO phục vụ 
máy phát điện 

8,33%
So với năm 2017, năm 
2018 TNG đã tiết kiệm 
8,33% điện năng/ 1 sản 
phẩm; tương tự 2019 
so với năm 2018 là 6%
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, NĂNG LƯỢNG 

VẬT LIỆU

NGUYÊN LIỆU ĐƯỢC TNG MUA TỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, ĐƯỢC SẢN XUẤT 
BẰNG CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI; AN TOÀN CHO MÔI TRƯỜNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG. 
TNG LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỰA TRÊN CÁC YẾU TỐ: GIÁ CẢ CẠNH TRANH, NHÀ CUNG CẤP CÒN 
PHẢI TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC TIÊU CHÍ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
THEO KHUYẾN CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA TNG. 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP CỦA TNG

Sau khi xem xét và đánh giá năng lực sản xuất, năng lực tài chính, giá cả cạnh 
tranh thì tiến hành lập danh sách các nhà cung ứng để thực hiện đánh giá tuân 
thủ về trách nhiệm xã hội/môi trường.

Thông báo ngày giờ đánh giá và nội dung đánh giá đến nhà cung cấp và yêu cầu 
xác nhận chấp thuận tuân thủ để thực hiện đánh giá.

 ¬ Đánh giá nhà cung cấp.

 ¬ Thăm quan nhà xưởng, cơ sở vật chất, các công trình bảo vệ môi trường.

 ¬ Kiểm tra hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước.

 ¬ Phỏng vấn người lao động về các hoạt động bảo vệ môi trường của đơn vị.

 ¬ Tổng kết cuộc đánh giá, ghi nhận các hành động tuân thủ, phân loại mức 
tuân thủ (A,B,C,D), thông báo cho nhà cung cấp biết kết quả đánh giá.

Lập danh sách các nhà cung ứng đạt yêu cầu, trình Ban Lãnh đạo phê duyệt.

Lưu hồ sơ đánh giá và tiến hành đánh giá định kỳ dựa theo tiêu chí sau:

 ¬ Nhà cung cấp đạt mức A: 2 năm.

 ¬ Nhà cung cấp đạt mức B: 2 năm.

 ¬ Nhà cung cấp đạt mức C: Sản xuất hết đơn hàng dở dang.

 ¬ Nhà cung cấp đạt mức D: không hợp tác (dừng ngay kể cả đơn hàng dở dang).

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

Việc tiết kiệm nguyên liệu cũng là tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí. Do vậy,TNG đã chỉ đạo sử dụng tối đa nguyên 
liệu nhập về, đồng thời các nguyên liệu không sử dụng được lại được thu gom làm nguyên liệu cho các sản phẩm 
khác (bông vụn, sản phẩm vải dở dang được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào làm thú nhồi bông; giấy vụn, bìa carton 
được thu gom sử dụng tạo ra các loại sản phẩm giấy khác; nilon, lõi cuộn chỉ bằng nhựa được thu thập lại tái chế các 
loại nhựa,…) tạo nên vòng đời sản phẩm mới.

Chi tiết các loại phế liệu, phê phẩm được thu gom xử lý tái chế làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác

TT Tên vật tư ĐVT Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016

1 Giấy vụn Kg 242.596 92.465 75.653 56.619

2 Bông vụn Kg 67.861 19.451 15.914 6.641

3 Vải thừa Kg 21.701 20.467 16.746 5.214

4 Ny lon Kg 2.203 2.203 1.803 406

5 Chỉ dở Kg 2.983 2.333 1.909 859

6 Thành phẩm vải dở dang Kg 4.635 1.617 1.323 2.589

Bảng thống kê khối lượng nguyên vật liệu sử dụng năm 2017, 2018 và 2019

TT Tên vật tư ĐVT
Số lượng

Năm 2019 %/sp Năm 2018 %/sp Năm 2017 %/sp

1 Vải các loại Yard 25.939.011 70% 21.323.656 71% 14.246.777 54%

2     Bông Yard 5.187.802 14% 5.524.426 18% 3.825.371 14%

3 Chỉ Cuộn 1.482.229 4% 1.370.881 5% 1.203.359 5%

4         Cúc Chiếc 41.131.860 111% 34.574.493 115% 23.472.715 89%

5 Khóa Chiếc 27.791.798 75% 26.048.506 87% 30.154.630 114%

6 Túi linon Chiếc 11.116.719 30% 9.710.062 32% 6.741.655 25%

7 Thùng catton Chiếc 1.111.672 3% 1.021.190 3% 661.703 2%

8 Mực in các loại Kg          29.645 0% 24.583 0,08% 13.358,30 0,05%

9 Số lượng sản phẩm tạo ra Chiếc 37.055.730  30.044.797  26.471.700
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, NĂNG LƯỢNG (TIẾP THEO)

NĂNG LƯỢNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỚC HẾT LÀ HOẠT ĐỘNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, SAU ĐÓ MỚI ĐẾN CÁC 
HOẠT ĐỘNG TÁI TẠO VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG. CHÍNH NHỜ HÀNH ĐỘNG TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG MÀ TỪ ĐÓ GIẢM CHI PHÍ TIÊU HAO DẪN ĐẾN GIẢM GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO TNG.

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÔNG TÁI TẠO

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

 ¬ Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm cho cán bộ công nhân viên bằng phát thanh trên hệ thống phát thanh của 
Công ty, pano, áp phích để tuyên truyền.

 ¬ Sử dụng điều hòa vào những ngày nóng, được giới hạn nhiệt độ và quy định thời gian bật tắt (trước 60’ khi rời khỏi 
Công ty).

 ¬ Sử dụng các bóng đèn tiết kiệm điện (Led thay thế huỳnh quang cũ).

 ¬ Mức tiêu thụ năng lượng trong TNG qua các năm được thống kê tại các bảng sau:

TT Tên Đơn vị 
tính

Mức sử dụng/năm

2019 2018 2017 2016 Nhiệt lượng tỏa 
ra năm 2019 (MJ)

1                  Ga phục vụ sản xuất Kg 230.746 195.620 164.660 168.670 12.806.403

 Tỷ lệ Kg/chiếc 0,0062 0,0065 0,0062 0,0090  

2                  
Dầu DO phục vụ máy 
phát điện

Lít 26.984 29.420 38.000 67.181 991.284

 Tỷ lệ Lít/chiếc 0,0007 0,0010 0,0014 0,0036  

3                  Than Tấn 2.734 2.510 2.223 2.826 54.680.000

 Tỷ lệ Tấn/ chiếc 0,00007 0,00008 0,00008 0,00015  

 Số lượng sản phẩm Chiếc 37.055.730 30.044.797 26.471.700 18.703.654  

 ¬ Ga phục vụ sản xuất năm 2019 tiết kiệm được 0,0003 kg/ 1 sản phẩm tương ứng tiết kiệm được 4,6%. 

 ¬ Dầu DO phục vụ máy phát điện năm 2019 tiết kiệm được 0,0003 lít/ 1 sản phẩm tương ứng tiết kiệm được 3%. 

 ¬ Than phục vụ sản xuất năm 2019 tiết kiệm được 0,00001 tấn/ 1 sản phẩm tương ứng tiết kiệm được 5%. 

TT Tên Đơn vị 
tính

Mức sử dụng/năm

2019 2018 2017 2016 Nhiệt lượng tỏa 
ra năm 2019 (MJ)

1         
Tổng lượng điện tiêu 
thụ

1000. kWh      11.487 10.000 9.500 7.814      41.354.194 

2             Tổng sản phẩm Chiếc 37.055.730 30.044.797 26.471.700 18.703.654  

3                  Tỷ lệ/sản phẩm kW/sp 0,31 0,33 0,36 0,42  

Như vậy so với năm 2017, năm 2018 TNG đã tiết kiệm 8,33% điện năng trên 1 sản phẩm. Tương tự năm 2019 đã tiết 
kiệm 6% điện năng tiêu hao trên cùng một sản phẩm so với năm 2018.

Tổng năng lượng sử dụng trong tổ chức năm 2019 (MJ) = Năng lượng tái tạo + Năng lượng không tái tạo = 12.896.493 
+ 991.284 + 54.680.000 + 41.354.194 = 109.831.881 MJ.

(Nguồn chuyển đổi: https://www.convertworld.com/vi/nang-luong/kwh.html)

(Nguồn chuyển đổi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Năng suất tỏa nhiệt)
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TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN, NĂNG LƯỢNG (TIẾP THEO)

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU HOÁ THẠCH, GIẢM PHÁT THẢI 
KHÍ NHÀ KÍNH, TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG, SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG CHIẾU SÁNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG TRONG LÀM MÁT, THÔNG GIÓ

Ngay từ khi xây dựng các phương án thiết kế nhà xưởng, TNG đã đặc biệt chú trọng đến 
việc thiết kế các hệ thống chiếu sáng tự nhiên, giảm chiếu sáng cưỡng bức (sử dụng 
năng lượng điện). Đó là sử dụng các tấm nhựa lắp đặt ở trên mái xưởng, xung quanh 
xưởng, nhằm lấy ánh sáng tự nhiên, tăng cường nguồn ánh sáng cho các xưởng may. Từ 
đó tiết giảm nguồn năng lượng điện để chiếu sáng trong các xưởng sản xuất.

Tại TNG, thông điệp “Tắt điện khi rời khỏi vị trí làm việc hoặc không sử dụng đến” được 
tuyên truyền rộng rãi đến người lao động cũng như các cán bộ công nhân viên trong 
Công ty. Các thiết bị điện, đặc biệt là hệ thống bóng đèn chiếu sáng và máy may sử 
dụng trong xưởng là những thiết bị hao tốn điện năng nhất. Người lao động phải tự tắt 
công tắc điện, ngắt các thiết bị điện ngay tại chỗ ngồi của mình hoặc các vị trí lân cận 
khi nghỉ giải lao, khi ra về hoặc khi nghỉ ăn cơm ca. Chỉ một hành động nhỏ của mỗi 
người lao động, cũng là sự đóng góp, đoàn kết và gắn bó với TNG.

Vị trí văn phòng, nhà xưởng sử dụng loại đèn T5 (28W) thay cho đèn huỳnh quang 
thông thường (bóng tuyp T10 - 40W), có độ sáng như nhau và giảm được 30% điện 
năng cho mỗi giờ cho mỗi bóng. Với 164 chuyền may hàng ngày sẽ tiết kiệm được:

164 * 100 * (40 - 28) * 8 = 1.574.400 W (1.574KW/ngày) với mức tính 931.000.000đ/ năm.

Mức chi phí bỏ ra: 100.000.000đ.

Mức tiết kiệm được: 831.000.000đ/ năm.

Sử dụng phần mềm theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Từ đó chỉ ra các tháng tiêu 
thụ nhiều, ít từ đó đưa được ra kết luận mức tiêu hao năng lượng theo tháng và tiêu hao 
năng lượng nào nhiều nhất. Từ đó sẽ có những giải pháp cụ thể nhất.

TẬN DỤNG NGUỒN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG CHIẾU SÁNG VỊ TRÍ LÀM VIỆC

NHÀ MÁY MAY SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÈN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Do đặc điểm của khí hậu miền Bắc là có hai mùa nóng lạnh rõ rệt. Vào mùa hè nhiệt độ ngoài trời thường xuyên cao 
(35 - 38oC) nên Công ty đã chú trọng đến thiết kế nhà xưởng theo kiểu thông gió tự nhiên bằng hệ thống cửa trời và 
cửa mái. Việc sử dụng các cửa trời này đã làm cho nhà xưởng mát mẻ dẫn đến tiết kiệm được điện năng cho việc làm 
mát cho công nhân vào mùa hè.

Sử dụng bộ biến tần hoặc bộ điều khiển tốc độ để điều chỉnh tốc độ cần thiết để giảm tổn thất điện năng cho quạt 
thông gió, máy bơm nước sinh hoạt, bơm nước cho giàn.

Bên trong cửa thông gió tự nhiên - cửa mái

Bên ngoài cửa trời thông gió tự nhiên

Lắp đặt bộ biến tần ở máy bơm nước làm mát
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NHỮNG GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH: THAN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LÒ HƠI

Hiện nay phần lớn các lò hơi đang được sử dụng là lò sử dụng năng lượng hóa thạch, đốt bằng than, có hiệu suất sử 
dụng năng lượng thấp, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường và kém hiệu quả về mặt kinh tế. Tình hình này đặt 
ra yêu cầu TNG phải có các giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng trong sử dụng 
và vận hành các lò hơi của cơ sở mình.

Có nhiều biện pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong hệ thống lò hơi liên quan đến quá trình đốt, truyền 
nhiệt, hao hụt năng lượng, giảm mức tiêu thụ điện của thiết bị phụ trợ. Bằng việc kiểm tra một số yếu tố sau có thể 
giúp doanh nghiệp đánh giá được thiết bị lò hơi của đơn vị mình có được vận hành với hiệu suất tối đa hay không:

 ¬ Kiểm soát nhiệt độ khói lò

 ¬ Đun nóng sơ bộ nước cấp sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt

 ¬ Sấy nóng sơ bộ không khí cấp cho lò

 ¬ Quá trình cháy không hoàn tất

 ¬ Kiểm soát khí dư

 ¬ Giảm thiểu tổn thất nhiệt do bức xạ và đối lưu 

 ¬ Kiểm soát xả đáy tự động

 ¬ Giảm tổn thất do cặn và muội

 ¬ Giảm áp suất lò hơi

 ¬ Thiết bị kiểm soát tốc độ vô cấp lắp cho quạt, quạt thổi và máy bơm

 ¬ Kiểm soát tải lò hơi

Tuân thủ quy trình 
vận hành lò hơi nhằm 
đảm bảo an toàn lao 
động, tăng tuổi thọ, 
giảm nhiên liệu, giảm 
ô nhiễm.

Duy trì nhiệt độ và áp 
suất (3-4kg/cm2) nhằm 
tối ưu hiệu quả vận 
hành của lò, tiết giảm 
lượng than tối thiểu.

Vệ sinh làm sạch lò 
(cậy sạch xỉ, làm sạch 
ghi lò) sẽ giúp lò thu 
được lượng nhiệt lớn 
nhất, giúp giảm lượng 
than đốt lò.

Duy trì nhiệt độ và áp 
suất (3-4kg/cm2) nhằm 
tối ưu hiệu quả vận 
hành của lò, tiết giảm 
lượng than tối thiểu.

Kinh nghiệm của người vận hành lò hơi chi nhánh TNG Sông Công 2
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NƯỚC

NGUỒN NƯỚC CỦA TNG SỬ DỤNG TỪ NGUỒN 
NƯỚC SẠCH ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÔNG TY 
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN VÀ NGUỒN NƯỚC 
GIẾNG KHOAN TỪ CÁC GIẾNG KHAI THÁC TRONG 
NHÀ MÁY (ĐƯỢC LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU 
LƯỢNG KHAI THÁC TẠI MỖI GIẾNG).

Đối với việc sử dụng tài nguyên nước Công ty đều xin 
giấy phép cho các giếng khoan.

Việc sử dụng nước cho nhu cầu vệ sinh cá nhân đều lắp 
đặt các thiết bị tiết kiệm như: Xả nước vệ sinh ở 2 mức 
khác nhau khi CVCNV xả nước và huấn luyện cho người 
lao động cách thực hiện và tự giác chấp hành khi sử dụng.

Đối với các bếp ăn tập thể TNG áp dụng quy trình 1 chiều 
nhưng để tiết kiệm nước các bếp trưởng phải thực hiện 
quy trình vo gạo vào nước rửa rau thứ 3 để tiết kiệm 
nước,…

Đối với các nhà máy chuẩn bị xây dựng Công ty đã tính 
toán xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chất lượng 
quy chuẩn A để tái sử dụng cho mục đích thoát bồn cầu 
và tưới cây rửa đường để tuần hoàn nước và tiết kiệm triệt 
để tài nguyên nước có thể.

Tổng lượng nước sử dụng các năm của Công ty như sau

Tên Đơn vị 
tính

Mức sử dụng/năm

2019 2018 2017 2016

Tổng lượng nước tiêu thụ m3       366.852 322.105 318.287 271.680

Nước sạch m3       362.981 318.706 315.470 269.513

Nước ngầm m3          3.871 3.399 2.817 2.167

Tổng sản phẩm Chiếc  37.055.730 30.044.797 26.471.700 18.703.654

Tỷ lệ m3/sp 0,0099 0,011 0,012 0,015

Từ bảng thống kê trên cho thấy theo thời gian từ năm 2016 đến năm 2019, tỷ lệ số lượng m3 sử dụng nước trên một 
sản phẩm giảm từ 0,015 m3/sp xuống còn 0,0099 m3/sp. Năm 2019 so với năm 2018 giảm từ 0,011 m3/sp xuống còn 
0,0099m3/sp tương ứng tiết kiệm được khối lượng nước khoảng 10% so với thực tế sử dụng năm 2018.
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG 

GIẤY PHÉP PHÊ DUYỆT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ NGHĨA VỤ THUẾ/PHÍ/LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Các giấy phép, phê duyệt sau liên quan tới bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TNG được gửi 
kèm trong Bộ tài liệu chứng thực: 

 ¬ Quyết định số 1093/QÐ-UBND ngày 19/5/2016 về việc phê duyệt Ðề án bảo vệ môi truờng chi tiết của Nhà máy 
TNG Sông Công tại Khu công nghiệp Sông Công 1, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên.

 ¬ Quyết định số 1096/QÐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc phê duyệt Ðề án bảo vệ môi truờng chi tiết của Nhà máy 
TNG Phú Bình tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

 ¬ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi truờng số 414/GXN-UBND ngày 09/10/2015.

 ¬ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ Môi trường số 3/GXN-STNMT của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên ngày 
25/02/2020 của dự dán Đầu tư xây dựng Nhà máy may TNG Võ Nhai.

 ¬ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ Môi trường số 06/GXN-STNMT của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thái Nguyên ngày 
03/04/2020 của Kế hoạch Bảo vệ Môi trường nâng công suất Chi nhánh may Đại Từ.

 ¬ Ðề án bảo vệ môi truờng của Nhà máy TNG Phú Bình đã duợc phê duyệt bởi Quyết định số 1096/QÐ-UBND ngày 
20/5/2016 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

 ¬ Ðề án bảo vệ môi truờng của Nhà máy TNG Sông Công đã đuợc phê duyệt bởi Quyết định số 1093/QÐ-UBND ngày 
19/5/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

 ¬ Kế hoạch Bảo vệ môi trường Dự án nâng công suất Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Chi nhánh may 
Đại Từ. 

 ¬ Giấy phép khai thác, sử dụng nuớc duới dất số 1029 ngày 27/4/2017.

 ¬ Giấy phép xả thải nuớc thải vào nguồn nuớc số 97/GP-UBND ngày 15/01/2018. 

 ¬ Công văn số 192/STNMT-TNN ngày 23/01/2018 về việc thực hiện các nội dung Giấy phép xả nuớc thải vào nguồn 
nuớc của Công ty Cổ phần Ðầu tư và Thương mại TNG - Chi nhánh may Ðại Từ. 

 ¬ Giấy phép xả thải nuớc thải vào nguồn nuớc số 1420/GP-UBND ngày 18/05/2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và 
Thương mại TNG Chi nhánh may Phú Bình. 

 ¬ Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH 19.000024.T cấp lần bốn ngày 01/12/2016. 

 ¬ Phụ lục hợp đồng số 01/PLHÐVS-2018 về việc: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. 

 ¬ Hợp đồng vệ sinh: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt số E80/HÐVS-2019 ngày 02/01/2019. 

 ¬ Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải số 28.10.19/XL/AÐ-TNG ngày 28/10/2019. 

Các chứng từ sau liên quan đến việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế/ phí bảo vệ môi trường của TNG được gửi kèm 
trong Bộ tài liệu chứng thực: 

 ¬ TNG nộp phí bảo vệ môi trường TB 404 TB-TNMT ngày 10/5/2019 CBCNV. 

 ¬ TNG nộp phí bảo vệ môi trường TB 143/TB-STNMT ngày 06/5/19 Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.  

 ¬ TNG nộp phí bảo vệ môi trường TB 145/TB-STNMT ngày 06/5/19 Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.  

 ¬ TNG nộp phí bảo vệ môi trường TB 142/TB-STNMT ngày 06/5/19 Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên.

 ¬ TNG nộp phí bảo vệ môi trường theo CV328/TB-TNMT Phòng Tài nguyên Môi trường Thành phố Thái Nguyên.
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TNG thực hiện nghiêm túc việc báo cáo công tác thực hiện bảo vệ môi trường đến các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền. 

Các thống kê về việc quản lý rác thải nguy hại được thông qua báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại được báo cáo hàng năm tới Sở tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Thái Nguyên ngày 27/12/2019. 

Các thống kê về công tác quản lý các chỉ tiêu môi trường được TNG báo cáo tới các bên liên quan thông qua báo cáo 
kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2019.

Nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe con người và môi trường trong quá trình sử dụng hóa chất 
TNG đã quy định chi tiết về việc cảnh báo và quản lý thông tin trên nhãn dán như sau:

1. Tất cả các hóa chất phải được nhận dạng qua nhãn của nhà cung cấp. 

2. Nhãn của sản phẩm phải rõ ràng.

3. Trong trường hợp thay đổi bình chứa hoặc bao bì, phải sử dụng nhãn được dán chặt trên bao bì hoặc viết trực 
tiếp lên bình đựng mới với tên chính xác của sản phẩm hóa chất như đã được ghi trên nhãn gốc và mọi người 
đều hiểu được. 

Việc biên soạn các hướng dẫn sử dụng phải tuân theo qui định kiểm soát tài liệu.
TNG cam kết không sử dụng hóa chất, nguyên vật liệu trong danh mục cấm, chứa yếu tố độc hại vượt quy chuẩn môi 
trường cho phép. Các tài liệu dưới đây được đính kèm trong Bộ tài liệu chứng thực. 

 ¬ Quy trình số QTQLCT/QTQLKL&ATSP.07.

 ¬ Quản lý kim loại và an toàn sản phẩm, ban hành lần 2 ngày 05/06/2017. 

BÁO CÁO THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

THỰC HIỆN KHUYẾN CÁO THÔNG TIN GÂY TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC TỚI 
MÔI TRƯỜNG (SAU KHI SẢN PHẨM, BAO BÌ SẢN PHẨM BỊ THẢI BỎ) VÀ 
CÁC HƯỚNG DẪN LOẠI BỎ THU HỒI/TÁI CHẾ.

ĐẢM BẢO CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ KHÔNG GÂY TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 
TỚI MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG 
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TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 3 TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

BỘ PHẬN/ NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

“BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG 
CỦA CHÍNH MÌNH VÀ THẾ HỆ TƯƠNG LAI”

TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TNG CAM KẾT

 ¬ Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của Công ty thông qua việc nhận diện và đánh giá các khía 
cạnh môi trường để ngăn chặn, giảm thiểu sự ô nhiễm hay phá hủy môi trường.

 ¬ Nâng cao việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên bằng các hoạt động cải tiến liên tục về quy trình, công nghệ sản 
xuất: Áp dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường.

 ¬ Tuân thủ luật pháp và các quy định khác liên quan, sẵn sàng hợp tác và tăng cường sự chia sẻ thông tin với các cơ 
quan/ tổ chức môi trường trong các hoạt động bảo vệ môi trường của xã hội.

 ¬ Đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty về hoạt động bảo vệ môi trường chung cũng 
như phân loại rác thải tại TNG.

 ¬ Thường xuyên xem xét lại các mục tiêu môi trường đã đặt ra và tình hình thực hiện các mục tiêu đó, đồng thời đặt 
ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn để tiếp tục cải thiện định kỳ hàng năm. 

Chính sách môi trường này được phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên TNG cũng như các bên liên quan làm 
việc trên danh nghĩa của TNG thấu hiểu và thực hiện.

Quyết định thành lập phòng ban, bộ phận, bố trí nhân sự hoặc cơ cấu tổ chức của TNG có liên quan tới BVMT được 
thể hiện tại trang số 3,4 Quyết định số 550/QĐ-TNG ngày 21/3/2019 về việc Ban hành mô hình Tổ chức - Quản lý Công 
ty. Bên cạnh đó, bảng mô tả công việc của từng cá nhân được gửi kèm theo báo cáo này trong Bộ tài liệu chứng thực.

Ghi chú: 3Chính sách về quản lý môi trường của TNG được thể hiện trong Quy trình quản lý môi trường số QT.BHLĐ.16 ngày 
25/05/2017.

Công ty đã thành lập phòng chuyên môn và bố trí cán 
bộ đúng chuyên ngành phụ trách công tác môi trường, 
tài nguyên nước để thực hiện tuân thủ các quy định của 
pháp luật đối với doanh nghiệp. Đồng thời, hàng tháng 
cán bộ chuyên trách kiểm tra các cán bộ bán chuyên trách 
ở mỗi nhà máy về việc duy trì các quy định của pháp luật, 
của Công ty về công tác môi trường và tài nguyên nước 
nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ của mỗi cán 
bộ công nhân viên TNG. 

Đối với các nhà máy xây dựng trước năm 2013, Công ty 
đã lập các đề án bảo vệ môi trường đúng với quy định; 
các nhà máy xây dựng sau năm 2013 trước khi thi công 
đều được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đánh giá 
tác động môi trường theo pháp luật. Hàng năm, Công ty 
tổ chức thuê đơn vị chức năng (Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh) 
lấy mẫu phân tích và lập các báo cáo kết quả quan trắc 
môi trường, mỗi năm 4 lần với kinh phí 349 triệu đồng 
(năm 2018). 

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, Công ty tổ chức 
treo băng rôn và làm bài hưởng ứng để phát thanh trên 
hệ thống loa nội bộ nhằm nâng cao nhận thức của người 
lao động. Ngoài ra, vào ngày môi trường thế giới 5/6 Công 
ty ủng hộ quỹ bảo vệ môi trường tỉnh để tổ chức và chi 
cho các hoạt động môi trường trong tỉnh 10 triệu đồng. 

Để nâng cao nhận thức của CBCNV về công tác bảo vệ 
môi trường, Công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

bảo vệ môi trường, giảm thiểu tối đa lượng phát thải, khí 
thải và chất thải ra môi trường. 

Phân loại rác thải trước khi chuyển đơn vị chức năng thu 
gom, xử lý.

Phương thức thực hiện: Thông qua các buổi họp giao 
ban Lãnh đạo Công ty và nhà máy, phát thanh trên hệ 
thống loa nội bộ. Xây dựng quy trình quản lý và vận hành 
các công trình bảo vệ môi trường hiệu quả. Sử dụng tiết 
kiệm các nguồn năng lượng, điện, nước,… 

Giảm các phát thải tại khu vực văn phòng bằng việc xây 
dựng phần mềm hành chính để luân chuyển văn bản 
điện tử, vừa góp phần giảm chi phí vừa không sử dụng 
nhiên liệu giấy tránh rác thải phát sinh từ giấy bỏ. 

Trang bị các thùng rác tái chế, rác vô cơ, rác hữu cơ để 
phân loại rác trước khi đem đi xử lý. 

Phát động phong trào xanh - sạch - đẹp thông qua việc 
xây dựng góc bảo hộ lao động trong mỗi nhà máy. Thực 
hành 5S tại nơi làm việc: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn 
sóc và Sẵn sàng. Bằng việc tuân thủ các quy định pháp 
luật về môi trường trên, TNG luôn là đơn vị thực hiện đầy 
đủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như yêu 
cầu từ đối tác trong lĩnh vực môi trường. TNG không bị 
xử lý vi phạm về môi trường trong các năm gần đây, số 
lần vi phạm về môi trường: 0 và số tiền xử phạt về môi 
trường: 0 đồng.
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TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (TIẾP THEO)

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THAM GIA CÁC SÁNG KIẾN/CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC GIA4 

TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO CỘNG 
ĐỒNG, ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP,… 

Các chương trình đối thoại, tham vấn với cộng đồng, các bên liên quan về vấn đề môi trường của TNG được thể hiện 
trong biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy TNG 
Đồng Hỷ, xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ngày 26/4/2019. Bản sao của biên bản này 
được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Tham gia chương trình chạy bộ và các hoạt động hưởng ứng 
chiến dịch “Giờ trái đất 2019” được phát động vào ngày 30/3/2019 
tại TP. Thái Nguyên. Chương trình có sự tham gia của 5.000 người 
đến từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tại lễ phát động, các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức tham gia ký cam kết bảo vệ môi trường và tiết kiệm 
năng lượng và vận động được 5.000 chữ ký hưởng ứng chiến dịch 
giờ trái đất từ cộng đồng. Đây là những hoạt động có ý nghĩa 
sâu sắc, nhằm kêu gọi, tuyên truyền, vận động cộng đồng, xã hội, 
đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần phát 
triển bền vững bằng cách tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng 
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tham gia “Tháng hành động vì môi 
trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2019 và phong 
trào “Chống rác thải nhựa” với các hoạt động sau:

Ngày 27/4/2019, Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp cùng một số đơn vị và nhà tài trợ tổ chức Chương trình ra quân 
vệ sinh môi trường “Keep Thai Nguyen Green”, thực hiện tổng vệ sinh một số tuyến đường và tuyên truyền đến các hộ 
về các phân loại rác thải, sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường. Chương trình được thực hiện với mong muốn 
truyền tải thông điệp đến tất cả người dân: Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính 
chúng ta. 

 ¬ Tham quan khu trưng bày tài liệu truyền thông môi trường, tham gia hoạt động trồng cây; 

 ¬ Đổi pin sinh thái tại chợ Hóa Thượng, Km5+800 Quốc lộ 1B cũ; 

 ¬ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực địa bàn quản 
lý thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, thực thi các giải pháp về xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm;

 ¬ Giảm thiểu chất thải nhựa bằng việc hạn chế, tiến đến không sử dụng chai đựng bằng nhựa dùng một lần, thay thế 
bằng các vật liệu có thể tái sử dụng nhiều lần như chai, bình kim loại, tùy điều kiện cụ thể, có thể thay thế phông 
nền biểu ngữ in bạt nhựa bằng việc sử dụng màn hình tivi, màn chiếu, màn hình Led, chữ cắt dán bằng giấy tại các 
hội nghị, hội thảo, sự kiện; 

 ¬ Phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động trong đơn vị cùng thực hiện; 

 ¬ Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải nhựa, trồng cây xanh trong 
khuôn viên cơ quan đơn vị, khu dân cư,...; 

 ¬ Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền bảo về tài nguyên môi trường và bảo vệ môi trường 
(sử dụng vật liệu thân thiện môi trường để làm băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền thay thế vật liệu 
nhựa): “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta”; 

 ¬ Ký cam kết phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, gửi bản cam kết về UBNN tỉnh (thông qua Sở Tài 
Nguyên Môi trường) theo dõi giám sát thực hiện; 

 ¬ Tham dự hội nghị “Quỹ Bảo vệ môi trường đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự nghiệp bảo vệ môi trường”  
năm 2019. Thực hiệ Kế hoạch số 03/KHQBVMT ngày 18/4/2019 của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Ghi chú: 4 Việc tham gia các chương trình bảo vệ môi trường của quốc gia tại TNG được thể hiện trong: 

• Công văn số 66/BTC - ngày 18/03/2019 về việc tham dự, hưởng ứng, hỗ trợ chương trình chạy bộ và các hoạt động 
hưởng ứng chiến dịch: “Giờ trái đất 2019” .

• Công văn số 112/UBNN-CNN ngày 15/05/2019 tham dự lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày 
môi trường thế giới năm 2019 và phong trào “ Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. 

• Công văn số 05/ GM-QBVMT ngày 18/04/2019 về việc tham gia hội nghị “Quỹ Bảo vệ môi trường đồng hành cùng 
Doanh nghiệp vì sự nghiệp bảo vệ môi trường”.
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GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐA DẠNG SINH HỌC

Đa dạng sinh học là sản phẩm của sự tương tác giữa hệ 
thống tự nhiên và hệ thống xã hội. TNG với nhận thức 
sâu sắc rằng lợi ích của TNG gắn liền với lợi ích cộng 
đồng đặc biệt là cộng đồng dân cư xung quanh các trụ 
sở của Công ty. Do vậy, với mỗi dự án nhà máy Công ty 
đều khảo sát địa chất, địa lý và môi trường nền để làm 
cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản 
xuất đến cộng đồng xung quanh. Các nhà máy đều đảm 

bảo khoảng cách tới khu dân cư lận cận theo quy định 
pháp luật, các dự án trước khi khởi công đều được phê 
duyệt đánh giá tác động môi trường và khi đi vào hoạt 
động đều quan trắc định kỳ (4 lần/năm) các yếu tố vi khí 
hậu, nồng độ bụi, khí thải, nước thải để có biện pháp duy 
trì cũng như kiểm soát để các chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm 
trong giới hạn cho phép của pháp luật.

Kết quả quan trắc năm 2019 của Công ty như sau:

Kết quả chất lượng không khí trong khu vực sản xuất

Vị trí
Kết quả

Tiếng ồn  
(dBA)

Tổng bụi TSP 
(mg/m3)

NO2  
(mg/m3)

SO2  
(mg/m3)

KK-11.19-16 64 0,18 <0,08 <0,026

KK-11.19-17 61,8 0,1 <0,08 <0,026

KK-11.19-18 59,7 0,36 <0,08 <0,026

KK-11.19-19 62,6 0,1 <0,08 <0,026

KK-11.19-20 64,3 0,16 <0,08 <0,026

KK-11.19-21 63,2 0,29 <0,08 <0,026

Giới hạn cho phép theo: 
3733/2002/QĐBYT
QCVN 24:2016/BYT

85 4 10 10

Như vậy ta thấy chất lượng không khí trong TNG đều nằm trong giới hạn cho phép của các tiêu chuẩn, quy chuẩn  
Việt Nam về chất lượng không khí.

Kết quả phân tích mẫu khí thải ống khói

Vị trí
Kết quả trung bình

Nhiệt độ 
(0C)

Lưu lượng 
(m3/p)

Bụi tổng 
(mg/Nm3)

Vận tốc 
(m/s)

NOx (mg/
Nm3)

 SO2 (mg/
Nm3)

CO (mg/
Nm3)

KTOK-11.19-1.1

KTOK-11.19-1.2

KTOK-11.18-1.3

112 56 36,83 4,7 62,19 36,23 134,50

KTOK-11.19-2.1

KTOK-11.19-2.2

KTOK-11.18-2.3

108,10 20,00 39,67 4,8 70,13 51,27 366,33

KTOK-11.19-3.1

KTOK-11.19-3.2

KTOK-11.18-3.3

111,1 142 44,23 4,7 95,30 35,47 205,73

Giới hạn cho phép: 
QCVN 19:2009/
BTNMT (cột B)

- - 200 - 850 500 1.000

Ta thấy chất lượng khí thải của TNG nằm trong quy chuẩn Việt Nam cho phép.
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GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TIẾP THEO)

Kết quả đo phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả
QCVN 14:2008/BTNMT

A B

1 pH - 6,3 5,0-9,0 5,0-9,0

2 BOD5 mg/l 16,3 30 50

3 COD mg/l 40,5 - -

4 TSS mg/l 30,8 50 100

5 TDS mg/l 305,5 500 1.000

6 S2- mg/l <0,1 1 4

7 As mg/l 0,0014 - -

8 Cd mg/l <0,0005 - -

9 Pb mg/l 0,0017 - -

10 Hg mg/l 0,0007 - -

11 NO₃-N mg/l 25,08 30 50

12 NH4+-N mg/l 4,1 5 10

13 PO43--P mg/l 1,15 6 10

14 Dầu mỡ mg/l <0,3 10 20

15 Coliform MNP/100ml 2.600 3.000 5.000

Các chỉ tiêu ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam về chất lượng 
nước thải sinh hoạt.

Kết quả đo và phân tích chất lượng nước thải sản xuất

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả
QCVN 14:2008/BTNMT

A B

1 pH - 7 5,0-9,0 5,0-9,0

2 Lưu lượng M3/ngày đêm - - -

3 Mùi - Không mùi - -

4 Độ màu Pt/Co 30 50 150

5 Nhiệt độ oC 26,5 40 40

6 BOD5 mg/l 13,3 30 50

7 COD mg/l 22,17 - -

8 TSS mg/l 28 50 100

9 As mg/l 0,0027 - -

10 Cd mg/l <0,0005 - -

11 Pb mg/l 0,0036 - -

12 Tổng Cr mg/l 0,0012 - -

13 Co mg/l <0,0005 - -

14 Cu mg/l 0,0037 2 2

15 Hg mg/l 0,0008 0,005 0,01

16 Ni mg/l 0,0035 0,2 0,5

17 Sb mg/l 0,0019 - -

18 Zn mg/l <0,01 3 3

19 Fe mg/l 0,584 1 5

20 Cl- mg/l 63,6 500 1.000

21 S2- mg/l <0,1 0,2 0,5

22 CN- mg/l <0,1 0,07 0,1

23 NH4+-N mg/l <1,5 5 10

24 Tổng P mg/l <0,3 4 6

25 Dầu mỡ mg/l <0,3 5 10

Các chỉ tiêu ô nhiễm trong nước thải sản xuất của Công ty luôn nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn Việt Nam 
hiện hành.
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GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TIẾP THEO)

PHÁT THẢI

PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI 

CÁC PHÁT THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TNG BAO GỒM: PHÁT THẢI TỪ SỬ 
DỤNG ĐIỆN, THAN, DẦU CHẠY MÁY PHÁT ĐIỆN (KHI MẤT ĐIỆN).

Lượng nhiên liệu mà TNG sử dụng được thống kê theo bảng dưới đây

TT Tên ĐVT
Mức sử dụng/năm Ghi chú

2019 2018 2017 2016 Nhiệt lượng tỏa ra 
năm 2019 (MJ)

1  Ga phục vụ sản xuất Kg 230.746 195.620 164.660 168.670           12.806.403 

2          
Dầu DO phục vụ máy 
phát điện

Lít   26.984 29.420 38.000 67.181                 991.284 

3                 Than Tấn     2.734 2.510 2.223 2.826           54.680.000 

(Nguồn chuyển đổi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Năng suất tỏa nhiệt)

Vậy với hệ số phát thải CO2 của mỗi nhiên liệu ta có lượng phát thải CO2 cho năm 2018 như sau:

Khối lượng CO2 = Năng lượng tiêu thụ của nhiên liệu * Hệ số phát thải CO2 

Theo bảng hệ số phát thải CO2 theo IPCC (http://itvc-global.com/tin-tuc-kiem-toan-nang-luong/bang-he-so-phat-thai-
co2-n62.htm)

Bảng thống kê điện năng tiêu thụ của TNG như sau

TT Tên ĐVT

Mức sử dụng/năm Ghi chú

2019 2018 2017 2016
Nhiệt lượng tỏa 

ra năm 2019 
(MJ)

1                 Tổng lượng điện tiêu thụ 1000. kWh      11.487 10.000 9.500 7.814      41.354.194 

2                  Tổng sản phẩm Chiếc 37.055.730 30.044.797 26.471.700 18.703.654  

3                  Tỷ lệ/sản phẩm kW/sp 0,31 0,33 0,36 0,42  

Lượng phát thải CO2 từ điện được tính toán như sau:

Lượng CO2 = Số lượng điện * Hệ số phát thải CO2

Hệ số phát thải CO2 sử dụng điện là 0,6612kgCO2/kWh (theo công bố của Bộ Tài nguyên Môi trường)

Lượng CO2 phát thải năm 2018 = 10.000.000 * 0,6612 = 6.612.000 kg CO2

Lượng CO2 phát thải năm 2019 = 11.487.000 * 0,6612 = 7.595.204 kg CO2

Gas = 12.806.403 
* 56.100/1.000.000 
= 718.439 kg CO2

Dầu DO = 991.284 
*74.100/1.000.000 
= 73.454 kg CO2

Than = 54.680.000  
* 98.300/1.000.000  

= 5.375.044 kg CO2

6.612.000 
kg CO2

7.595.204 
kg CO2

Lượng CO2 phát thải 2018 Lượng CO2 phát thải 2019
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NƯỚC THẢI CỦA TNG PHÁT SINH TỪ NHU CẦU SINH HOẠT TẠI NHÀ MÁY (ĂN CA VÀ VỆ SINH CÁ 
NHÂN CỦA CBCNV) VÀ NƯỚC THẢI CỦA QUÁ TRÌNH GIẶT SẢN PHẨM, IN BÁN THÀNH PHẨM. ỨNG 
VỚI MỖI LOẠI NƯỚC THẢI TRÊN CÔNG TY ĐỀU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ TẬP TRUNG TRƯỚC KHI 
THẢI RA MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO CÁC CHỈ SỐ Ô NHIỄM KHI ĐỔ VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN LUÔN 
ĐẠT YÊU CẦU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt:

Nước thải vào

Mức (B) QCVN
24:2009/BTNMT

Nước trong sau nén bùn

Bể điều hòa Bể lắng Bể khử trùng
Bể đệm di động 

(MBBR)

Bể chứa bùn Xe thu gom bùn

Bơm khí

Mỗi hệ thống xử lý của TNG đều bố trí nhân sự vận hành theo đúng chuyển giao công nghệ của nhà thầu để đạt được 
chất lượng nước đầu ra tuân thủ pháp luật hiện hành.

Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý

Chỉ tiêu ĐVT QCVN 14:2008/
BTNMT (B)

Kết quả quan trắc năm

2017 2018 2019

pH   - 5,0-9,0 7,1 6,9 6,8

DO mg/l - 5 4,5 3

BOD5 mg/l 50 45 40 26,4

COD mg/l - 84 81 79

TSS mg/l 100 55 48 36,1

TDS mg/l 1.000 468 321 262,5

As mg/l - 0,002 0,0019 0,0019

Cd mg/l - Kph Kph Kph

Pb mg/l - 0,007 0,007 0,0007

Hg mg/l - Kph Kph Kph

* S2- mg/l 4 <0,1 < 0,1 <0,1

NO3--N mg/l 50 0,8 0,72 0,71

*  NH4+-N mg/l 10 8,4 7,1 4,6

    PO43--P mg/l 10 4,2 2,9 1,12

* Dầu mỡ mg/l 20 < 0,3 < 0,3 <0,3

* Coliform MPN/100ml 5.000 4.800 4.000 2.500

GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TIẾP THEO)

NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI

PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)
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Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sản xuất

NƯ
ỚC

 TH
ẢI

 Đ
ẦU

 V
ÀO

BỂ
 Đ

IỀ
U 

HÒ
A

ĐI
ỀU

 CH
ỈN

H 
PH

BỂ
 K

EO
 TỤ

HÓ
A 

CH
ẤT

 K
EO

 TỤ

BỂ
 P

HẢ
N 

ỨN
G

CH
ẤT

 TR
Ợ 

KE
O

BỂ
 LẮ

NG

SỤ
C K

HÍ
 O

ZÔ
N

BỂ
 LƯ

U 
BÙ

N

CỘ
T L

ỌC
 Á

P 
LỰ

C

BỂ
 CH

ỨA

CỘ
T A

  
QC

VN
 40

/2
01

1 B
TN

M
T

ww

Ch
em

Ch
em

Ch
em

ww ww ww ww

GHI CHÚ

Kí hiệu Diễn giải

Đường nước

Đường bùn

Đường hóa chất

Đường sục khí ozon

Bơm nước thải

ww

SL

Chem

AIR
p

P P

SL

SL

AI
R

SL

SL

THN THN THN THN

TH
N

TH
N

Chỉ tiêu ĐVT QCVN 40:2011/
BTNMT (B)

Kết quả quan trắc năm

2017 2018 2019

       pH   - 5,5-9,0 6,8 6,6 6,4

*Lưu lượng   m3/ngày đêm - - - -

DO mg/l - 3,2 3,1 3,1

* Độ màu   Pt/Co 150 80 40 20,5

* Nhiệt độ ºC 40 28 25 24,4

       BOD5 mg/l 50 45 35 26,1

       COD mg/l 150 101 82 65,5

       TSS mg/l 100 89 56 41,6

       As mg/l 0,1 0,002 0,0019 0,0018

       Cd mg/l 0,1 Kph Kph Kph

       Pb mg/l 0,5 0,0007 0,006 0,0006

Tổng Cr mg/l - 0,00112 0,00111 0,0111

*  Co mg/l - 0,0016 0,0015 0,0015

       Cu mg/l 2 0,013 0,00129 0,0127

       Hg mg/l 0,01 Kph Kph Kph

       Ni mg/l 0,5 0,002 0,0018 0,0016

* Sb mg/l - 0,003 0,0026 0,0025

       Zn mg/l 3 0,2 0,15 0,109

       Fe mg/l 5 <0,3 <0,3 <0,3

* S2- mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1

*CN- mg/l 0,1 <0,01 <0,01 <0,01

*NH4+-N mg/l 10 3,5 3,1 2,1

       Tổng P mg/l 6 1,4 1,2 1,1

* Clo dư mg/l 2 <0,2 <0,15 <0,15

* Dầu mỡ mg/l 10 <0,3 <0,3 <0,3

- Giá trị sau dấu "<" thể hiện giới hạn phát hiện của phép đo

- Dấu (-) là không quy định

- Dấu * là những chỉ tiêu chưa được công nhận theo ISO 17025:2005

- KPH: Không phát hiện

GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TIẾP THEO)

NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)

PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)
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Bước CV Lưu đồ Thực hiện/trách nhiệm Ghi chú /Biểu mẫu

Bước 1 Toàn thể CBCNV

Bước 2 Người phát hiện

Bước 3

Giám đốc

Đội trưởng đội ứng phó 
sự cố

Báo quản lý

Gọi điện phòng BHLĐ

Bước 4

Giám đốc

Cán bộ môi trường

Cán bộ phụ trách MT 
tại chi nhánh

Bước 5 Cán bộ môi trường
Cơ sở

Công ty

Qua kết quả trên cho thấy hệ thống xử lý nước thải và phương pháp vận hành hệ thống đạt yêu cầu, luôn đảm bảo các 
chỉ tiêu ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép.

Chất thải phát sinh trong TNG bao gồm chất thải sinh hoạt (phát sinh từ nhà ăn ca) được Công ty ký hợp đồng thu gom 
xử lý với đơn vị đủ chức năng thu gom xử lý theo ngày – Chi nhánh vệ sinh môi trường – Công ty Cổ phần Môi trường 
và Công trình Đô thị Thái Nguyên. 

Chất thải sản xuất (vải vụn, bông vụn, giấy vụn,…) được Công ty ký với đơn vị có chức năng xử lý và có nhu cầu tái sử 
dụng để làm các thú nhồi bông và vật dụng khác như Công ty Môi trường xanh Hồng Ngọc. 

Chất thải nguy hại được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ chủ nguồn thải mã số QLCTNH 19.000024.T, cấp lần 4 
ngày 01/12/2016 và TNG thu gom lưu trữ tạm thời theo quy định được vận chuyển và xử lý bởi đơn vị chức năng định 
kỳ - Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Anh Đăng.

Bảng tổng lượng chất thải công nghiệp của TNG năm 2019

Nội dung Đvt Khối lượng/năm 2018 Khối lương/năm 2019

Nước thải m3 658.173 723.990

Năm 2019 tổng tiền phí xử lý nước thải thứ cấp của TNG là: 2.875.381.665 VNĐ.

Bảng tổng lượng rác thải nguy hại của TNG năm 2019

STT Tên chất thải Trạng thái tồn tại Số lượng (kg) Mã chất thải nguy hại

1 Chất hấp thụ, giẻ lau Rắn 18.983 18 02 01

2 Bóng đèn thải Rắn 1.705 16 01 06

3 Hộp mực in Rắn 2.651 08 02 04

4 Dầu thải Lỏng 355 17 02 03

5 Bùn thải Rắn 25.890 06 05 02

• Định kỳ 6 tháng/lần Phòng chức năng của Công ty thực hiện báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo thông tư 
36/2015/TT-BTNMT

• Bằng việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường trên, TNG luôn là đơn vị thực hiện đầy đủ các quy định 
của pháp luật Việt Nam cũng như yêu cầu từ đối tác trong lĩnh vực môi trường. TNG không bị xử lý vi phạm về môi 
trường trong các năm gần đây, số lần vi phạm về môi trường: 0 và số tiền xử phạt về môi trường: 0 đồng.

Chất thải này được Công ty TNHH Môi trường Anh Đăng vận chuyển và xử lý đúng theo quy định của pháp luật  
Việt Nam.

Công ty đã lập quy trình ứng phó sự cố về môi trường và quy trình thông báo với cơ quan chức năng địa phương về 
sự cố môi trường. Cụ thể:

Quy trình ứng phó sự cố môi trường

ỨNG PHÓ SỰ CỐ

THÔNG BÁO SỰ CỐ

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

LƯU HỒ SƠ

ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN

GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TIẾP THEO)

NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)

PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)
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Công ty đã lập quy trình ứng phó sự cố về môi trường và quy trình thông báo với cơ quan chức năng địa phương về 
sự cố môi trường. Cụ thể:

Quy trình ứng phó sự cố môi trường:

TNG có những biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường cụ thể như sau:

Đối với các nhà máy của TNG thì sự cố cháy dễ xảy ra nhất và sẽ gây ra sự cố về môi trường do cháy, tràn dầu và sự 
cố đối với nồi, hơi, trạm xử lý nước thải.

Bước CV Lưu đồ Thực hiện/trách nhiệm Ghi chú / 
Biểu mẫu

Bước 1 CBCNV

Bước 2 Quản lý các cấp

Bước 3
Giám đốc chi nhánh

Trưởng phòng BHLĐ

Bước 4 Đội ứng phó chi nhánh, khu vực

Bước 5
Lãnh đạo CN

Trưởng phòng BHLĐ

Bước 6
Lãnh đạo CN

Trưởng phòng BHLĐ

Bước 7 Phòng BHLĐ

 
Thông qua đây cũng nhằm nhận diện các khía cạnh môi trường và đánh giá các khía cạnh môi trường có ý nghĩa  
để đề ra các biện pháp kiểm soát và quản lý từ đó huấn luyện cho người lao động cách giảm thiểu tác động xấu đến 
môi trường và ứng phó khi có sự cố. TNG chưa có sự cố về môi trường nào xảy ra.

Các cửa xả của Công ty chảy ra cống thoát nước thải của thành phố, khu công nghiệp (có hệ thống xử lý thứ cấp)  
do vậy mà nước thải của TNG ít bị ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

PHÁT HIỆN
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

LƯU HỒ SƠ

Là khi xảy ra sự cố đối với trạm biến áp. Do vậy, nhà máy sẽ lập phương án phòng ngừa  
ứng phó đối với sự cố tràn dầu trạm biến áp. Khi xảy ra sự cố, công nhân sẽ nhanh chóng  
sử dụng các vật dụng như xô, chậu, can,... để thu gom lại dầu tràn. Sử dụng các vật liệu khác 
để ngăn không cho dầu chảy lan rộng (gạch, ghẻ lau,…) thu hồi tối đa lượng dầu thải bị 
tràn ra ngoài, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý sự cố. Dầu thải được thu 
gom và xử lý là chất thải nguy hại.

Các phương tiện, thiết bị chữa cháy cụ thể ở Nhà máy  Sông Công như sau:

• Nguồn nước trong nhà máy cho chữa cháy: Sử dụng nguồn nước từ bể chứa nước của 
nhà máy có dung tích 400 m3, 12 trụ nước chữa cháy. 

• Nguồn nước ngoài nhà máy: 06 trụ nước chữa cháy của khu công nghiệp Sông Công 
(1471/s/trụ). 

• 53 họng nước chữa cháy, 250 bình chữa cháy xách tay, thang, câu liêm chữa cháy, nộ 
quy và tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy. 

Ở Nhà máy Phú Bình

• Hệ thống báo cháy tách tường, hệ thống báo cháy tự động ( Đầu báo cháy), khoảng  
270 bình xịt (MFZ4), máy bơm chữa cháy: 02MB điện (P=11 kw/máy), vòi chữa cháy D51 
(57 cuộn, lăng phun 57), nội quy tiêu lệnh PCCC 51 bộ; Bố trí các họng lấy nước chữa 
cháy và đảm bảo khoảng cách tối đa giữa các họng và các tường nhà, xưởng là 5m. 

• Bể chứa nước  dùng cho dập tắt đám cháy trong 3 giờ: 15 lít/s x 3h x 3600 s = 162 m3. 

Xây dựng hệ thống thoát nước quy mô lớn tại từng chi nhánh, đảm bảo không gây ngập 
úng, tràn nước vào xưởng.

Thực hiện huấn luyện sơ tán người lao động khi có sự có bão, lũ lụt xảy ra. 

Luôn sẵn sàng các phương tiện phòng chống bão, lũ lụt như: Cột chống, thang, dậy buộc, 
bao tải đất, áp mưa, đèn pin, ủng,… khi sự cố xảy ra.

Đầu tư hệ thống thu lôi, thu sét và tiến hành kiểm tra, sửa chữa hệ thống thu lôi, tiếp đất tại 
các khu vực có khả năng bị sét đánh trước mùa mưa (tháng 6 hàng năm).

NGUY CƠ TRÀN DẦU LỚN NHẤT 

ĐỐI VỚI SỰ CỐ HỎA HOẠN, NGẬP LŨ

ĐỐI VỚI SỰ CỐ LŨ LỤT

ĐỐI VỚI SỰ CỐ CHỐNG SÉT

GIẢM PHÁT THẢI, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 
VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TIẾP THEO)

NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)

PHÁT THẢI, NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (TIẾP THEO)

XÁC NHẬN SỰ CỐ

HUY ĐỘNG 
BAN ỨNG CỨU SỰ CỐ

ỨNG PHÓ SỰ CỐ

THÔNG BÁO
 CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG 

ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN
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GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TRÁI ĐẤT XANH CHO THẾ HỆ MAI SAU 

HƯỚNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN DIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI 
TRƯỜNG, TNG ĐÃ LIÊN TỤC CÓ NHỮNG ĐẦU TƯ, CẢI TIẾN, ĐỔI MỚI ĐỂ NGÀY CÀNG TIỆM CẬN HƠN 
VỚI CÁC TIÊU CHUẨN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VÀ VIỆT NAM. 

TNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÁC DỰ ÁN THEO MÔ HÌNH NHÀ MÁY XANH, TNG VÕ NHAI LÀ MỘT 
TRONG NHỮNG DỰ ÁN ĐẶC BIỆT CỦA TNG NHẰM GÓP PHẦN GIẢM THIỂU KHÍ THẢI NHÀ KÍNH VÀ 
GIỮ GÌN MỘT TRÁI ĐẤT XANH CHO CÁC THẾ HỆ MAI SAU.  

TÍNH KHOA HỌC 

Để xây dựng thành công nhà máy xanh, TNG đã tập trung sâu vào công tác nghiên cứu 
và phát triển nhằm phát triển phương án tối ưu nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh sau khi 
hoàn thiện và đưa vào vận hành.  

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN   

Sử dụng các phần mềm mô phỏng, tính toán hiện đại 

• Mô phỏng năng lượng tiêu thụ của công trình.

• Mô phỏng ánh sáng tự nhiên.

• Mô phỏng gió và nắng.
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GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TRÁI ĐẤT XANH CHO THẾ HỆ MAI SAU 
(TIẾP THEO)

Thực hiện các phân tích, đánh giá

 ¬ Phân tích biểu đồ sinh khí hậu tại khu vực.

 ¬ Phân tích hiện trạng khu đất, vì khí hậu tại khu vực, các yếu tố tác động đến khu đất và các yếu tố tác động đến 
người sử dụng công trình.

 ¬ Phân tích các dòng chảy năng lượng tự nhiên tại khu vực để đưa ra các giải pháp hình khối ngay từ đầu để tận dụng 
tối đa nguồn năng lượng đó, tránh các điều kiện bất lợi.

Nghiên cứu, lựa chọn các thiết bị, vật liệu phù hợp, hiệu quả và thân thiện với môi trường

 ¬ Vật liệu bao che (tường, kính, mái, vật liệu cách nhiệt) có khả năng cách nhiệt, cách âm tốt và bền vững. 

 ¬ Sử dụng các thiết bị điều hòa, thông gió có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

 ¬ Lựa chọn và sử dụng thiết bị vệ sinh có lưu lượng tiêu thụ nước thấp. 

 ¬ Lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu tái sử dụng hoặc có thành phần tái chế cao. 

 ¬ Lựa chọn và sử dụng các loại vật liệu địa phương (được khai thác, sản xuất trong vòng bán kính 500m của Dự án)

 ¬ Lựa chọn và sử dụng các sản phẩm có hàm lượng formaldehyde và VOC thấp giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu 
cực của các chất hữu cơ dễ bay hơi đến sức khỏe con người.  

 ¬ Lựa chọn các loại vật liệu lát có khả năng thấm nước bề mặt tốt, và các loại vật liệu, mái có chỉ số phản xạ bức xạ 
cao nhằm giảm hiệu ứng đảo nhiệt. 

Thực hiện thiết kế tích hợp

Phối hợp làm việc giữa các bên trong team dự án (Chủ đầu tư, thiết kế, thi công, tư vấn) liên tục từ giai đoạn thiết kế 
tới xây dựng đến khi hoàn thiện và vận hành.

Quá trình nghiên cứu, phát triển chứa nhiều đặc điểm rất khác biệt mà các nhà máy thông thường không có 

 ¬ Áp dụng các phần mềm mô phỏng, tính toán hiện đại. 

 ¬ Tiến hành các phân tích, đánh giá phục vụ cho thiết kế dự án. 

 ¬ Nghiên cứu, lựa chọn các thiết bị, vật liệu phù hợp, hiệu quả và thân thiện với môi trường. 

 ¬ Thực hiện thiết kế tích hợp. 

 ¬ Việc phân tích biểu đồ sinh khí hậu, phân tích dòng chảy năng lượng tự nhiên và các yếu tố tác động đến công 
trình giúp có những cái nhìn tổng quan hơn về khu đất. Từ đó sẽ cho ra những giải pháp thiết kế kiến trúc tận dụng 
tối đa nguồn năng lượng tự nhiên và tăng tính thụ động trong thiết kế.

 ¬ Việc chạy mô phỏng năng lượng sẽ giúp ước lượng chi phí vận hành hàng năm, đánh giá tính hiệu quả của hệ 
thống tiêu thụ năng lượng (chiếu sáng, HVAC,…) của công trình. Từ đó sẽ có lựa chọn tối ưu về hệ thống và vật 
liệu bao che phù hợp với điều kiện khí hậu tại nơi đặt công trình.

 ¬ Việc tiến hành đánh giá thông gió giúp đảm bảo cấp đầy đủ gió tươi cho các không gian có người làm việc, hút khí 
thải độc hại ra khỏi không gian đồng thời ngăn lây nhiễm chéo giữa các khu vực.

 ¬ Việc tiến hành mô phỏng ánh sáng tự nhiên giúp đưa ra giải pháp tối ưu về ánh sáng tự nhiên cho công trình, đảm 
bảo cung cấp đầy đủ ánh sáng tự nhiên mà không gây cảm giác chói lóa cho người sử dụng, cắt giảm đáng kể 
phần năng lượng phục vụ cho chiếu sáng nhân tạo.
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GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TRÁI ĐẤT XANH 
CHO THẾ HỆ MAI SAU (tiếp theo)

CÁC CÔNG NGHỆ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG CÁC TIỆN ÍCH KHÁC CỦA NHÀ MÁY  

Nhà máy may Võ Nhai áp dụng các hệ thống và máy móc 
hiện đại, tân tiến của công trình xanh, cụ thể:

 ¬ Lắp cảm biến CO2 để giám sát và đảm bảo chất lượng 
không khí cho các không gian kín và có đông người 
làm việc.

 ¬ Sử dụng các tấm lấy sáng (sunoptics skylight) có chất 
lượng, hiệu quả cao: Mang đến ánh sáng tự nhiên dịu, 
thoải mái, không chói, có khả năng chống tia UV. 

 ¬ Hệ thống đèn tích hợp cảm biến ánh sáng, có khả 
năng điều chỉnh độ sáng đèn theo điều kiện thời tiết 
bên ngoài. 

 ¬ Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời để giảm sử dụng 
điện lưới.

 ¬ Hệ thống cấp gió tươi cho khu vực có người hoạt 
động, giúp nâng cao sức khỏe cho người làm việc, 
tăng năng suất lao động. 

 ¬ Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED: Tiết kiệm năng 
lượng, thân thiện với môi trường, độ bền cao, tỏa ít 
nhiệt, không gây tiếng ồn, chất lượng ánh sáng tốt.

 ¬ Thiết kế các tiện ích cho người làm việc: Sân thể thao, nhà y tế, nhà vắt sữa,...

 ¬ Quá trình xây dựng

+ Thực hiện quản lý rác trong quá trình xây dựng (tối thiểu 70% rác được tái chế/tái sử dụng).

+ Thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường: Chống xói mòn, lắng cặn,…

+ Quản lý chất lượng không khí trong nhà trong quá trình xây dựng: Quy định khu vực hút thuốc, hạn chế bụi,… 

 ¬ Lên kế hoạch và triển khai quản lý xanh trong nhà máy: Nâng cao nhận thức của người làm việc về tiết kiệm điện, 
nước, phân loại rác.    

 ¬ Lên kế hoạch và triển khai nghiệm thu các hệ thống thông gió, làm mát, điện và nước. Đảm bảo các hệ thống này 
được xây dựng và lắp đặt đúng với yêu cầu thiết kế. 

 ¬ Cảm biến người ở các phòng họp, phòng hội nghị, 
hành lang, nhà vệ sinh: Tự động bật đèn khi có người, 
tự động tắt đèn khi không có người hoạt động, giúp 
tăng sự thoải mái, tiện nghi cho người sử dụng, tiết 
kiệm điện. 

 ¬ Lắp đặt tấm lấy sáng trên mái (sunoptics skylight): 
Cung cấp đầy đủ ánh sáng tự nhiên cho người làm 
việc, không gây cảm giác chói và nóng bức, vùng 
chiếu sáng rộng, cắt giảm đáng kể năng lượng dùng 
cho chiếu sáng nhân tạo.

 ¬ Lắp đặt các thiết bị vệ sinh có lưu lượng thấp, tiết 
kiệm nước: Giảm tiêu thụ nước.

 ¬ Lắp cảm biến CO2: Đảm bảo chất lượng không khí 
cho các không gian kín và có đông người làm việc.

 ¬ Lắp đặt pin năng lượng mặt trời: Tiết kiệm tiền điện 
hàng tháng, thân thiện với môi trường. 

 ¬ Hệ thống giám sát tiêu thụ năng lượng: Kiểm soát và 
quản lý được tất cả các hệ thống tiêu thụ năng lượng 
của công trình. 
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GIẢM THIỂU KHÍ NHÀ KÍNH VÀ TRÁI ĐẤT XANH 
CHO THẾ HỆ MAI SAU (tiếp theo)

ỨNG DỤNG VÀO THỰC TẾ

Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hoà thường 
sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay 
đổi. Mặt khác, nồng độ O2 cần thiết cho con người suy giảm, sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng 
lâu dài về sức khoẻ.

Do đó, cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm (bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên 
ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lý, không có các chất độc hại, có 
nhiệt độ phù hợp và lượng O2 đảm bảo. 

Ánh sáng tự nhiên được chứng minh có khả năng cải thiện tâm trạng, giúp cơ thể sản sinh 
ra vitamin D, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm. Ánh sáng tự nhiên cũng giúp 
cân bằng nhịp sinh học – yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh thói quen 
ăn uống, thời gian ngủ, và mức năng lượng của mỗi người. Ngoài ra, ánh sáng tự nhiên còn 
đem lại cảm giác rộng rãi thoáng đãng hơn so với các không gian chỉ sử dụng ánh sáng 
nhân tạo và có tác dụng diệt khuẩn, giúp không khí trở nên trong lành hơn.

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) là các chất khí gốc hữu cơ thoát ra từ một số loại 
vật liệu rắn hoặc lỏng nhất định. VOC có trong nhiều chất hóa học, bao gồm một số chất 
có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người trong thời gian ngắn hay lâu dài. Hàm 
lượng  một số chất VOC trong công trình luôn cao hơn đáng kể (lên tới khoảng 10 lần) so 
với bên ngoài và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với người sử dụng 
công trình thường xuyên. Các chất VOC được thoát ra từ các sản phẩm như: Các loại sơn và 
sơn mài, các chất tẩy sơn, các chất tẩy rửa, các vật liệu xây dựng và nội thất công trình, các 
thiết bị văn  phòng  như  máy  photocopy  và  máy  in,  các  chất  tẩy  xóa  và  các  loại  giấy  
photocopy không chứa carbon, các chất liệu làm đồ họa và mỹ nghệ như keo dán và chất 
kết dính, các loại mực không phai và các chất tráng phim.

HỆ CẤP GIÓ TƯƠI

LỢI ÍCH CỦA ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN

LỢI ÍCH CỦA VIÊC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CÓ HÀM LƯỢNG VOC VÀ 
FORMALDEHYDE THẤP



BỀN VỮNG CÙNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ XÃ HỘI04 10,622 tỷ đồng 
CHO CÔNG TÁC TỪ 

THIỆN, PHÁT TRIỂN CỘNG 
ĐỒNG TRONG 03 NĂM 

2017, 2018 VÀ 2019 

100%
Bảo hiểm và khám sức khỏe 

định kỳ 100% cho CBCNV

2,8 lần
Thu nhập bình quân đầu người 

2019 tại TNG gấp 2,8 lần so với 
lương tối thiểu vùng

100%
100% các nhà máy của 

TNG đạt tiêu chuẩn 
Wrap, BetterWork

15.000
Tạo công ăn việc làm 
cho hơn 15.000 ngàn 
lao động
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CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ

LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ   

Chính sách bình đẳng trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, trả lương đối với lao động nữ 5

Công ty đảm bảo quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong tuyển dụng, phân công, đào tạo, trả 
lương, thưởng, bổ nhiệm, thanh toán tiền lương và các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp, điều kiện làm việc, an toàn lao động, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các phúc lợi xã hội khác liên quan 
đến điều kiện vật chất và tinh thần của người lao động thông qua quy chế tuyển dụng, chính sách đào tạo,... Quy chế 
Phân phối thu nhập 2018 là một công cụ hiệu quả trong công tác phân chia thù lao một cách công bằng và bình đẳng. 
Chúng tôi hướng tới chi trả bình đẳng cho các công việc bình đẳng, CBCNV nam và nữ đều được chi trả như nhau cho 
những công việc có cùng giá trị, cùng mức độ đánh giá về chất lượng công việc của họ. 

TNG cũng trao cho toàn thể CBCNV cơ hội bình đẳng trong giáo dục, đào tạo. Mọi chương trình đào tạo khi thiết kế và 
triển khai đều có những quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia và công bố rộng rãi. Ngoài ra, chương trình đào tạo 
của TNG rất đa dạng về nội dung, phù hợp với tất cả các vị trí công việc, giới tính, độ tuổi và trình độ học vấn. 

73,56
%

Tại TNG 73,56% là lao động nữ, lao động nữ có mặt tại tất cả các bộ phận, giữ nhiều chức vụ, vị trí khác nhau từ lãnh 
đạo cấp cao, cấp chi nhánh, cấp phòng ban, cấp tổ. Lực lượng lao động nữ tập trung chủ yếu tại các chuyền may với 
tỷ lệ 76%. Đây cũng chính là lực lượng đông đảo nhất trong Công ty, trực tiếp làm ra sản phẩm. Chính vì vậy, Ban Lãnh 
đạo TNG xác định chế độ phúc lợi dành cho lao động nữ đóng vai trò quan trọng trong công tác quản trị, giúp ổn định 
tâm lý, ổn định cuộc sống để NLĐ cống hiến cho công việc và gắn bó với Công ty.

Ghi chú: 5 Chính sách này được thể hiện rõ trong Quy trình tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ số QTNS01.1 - TDNV ngày 
01/04/2019. Bản sao của Quy trình được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

TỔNG SỐ 
LAO ĐỘNG NỮ
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Ghi chú: 6 Các bản sao về chế độ thai sản và thời giờ nghỉ ngơi của lao động nữ dưới đây được gửi kèm trong Bộ tài liệu  
chứng thực:
- Quy trình quản lý lao động ưu tiên số QTNS06.LĐUT ngày 01/06/2017  
- Thông báo số 1092TB/TNG-TNG ngày 18 tháng 5 năm 2019 về việc hướng dẫn sắp xếp công việc cho lao động nữ mang 
thai từ tháng thứ 7 và nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi  
- Quy định số 1344/QĐ-TNG ngày 18 tháng 6 năm 2018 về việc chế độ đối với lao động ưu tiên. 

Số liệu chi tiết cho năm 2019

STT Nội dung Số liệu Tỷ lệ

1 Tổng số nhân viên được hưởng chế độ thai sản 950 100%

2 Tổng số CBCNV đã nghỉ hưởng chế độ thai sản 950 100%

3 Tổng số quay trở lại làm việc sau 6 tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản 890 93%

4 Tổng số CNCNV xin nghỉ giãn theo chính sách tăng thời gian thai sản của Công ty 85 88%

5 Tổng số CBCNV quay trở lại sau thời gian nghỉ thai sản 890 93%

6 Tổng số CBCNV được giữ lại sau 12 tháng quay lại làm việc sau khi nghỉ thai sản 890 93%

CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (TIẾP THEO)

CHẾ ĐỘ THAI SẢN, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI CỦA LAO ĐỘNG NỮ 6

Năm 2018, Công ty đã ban hành chính sách về lao động nữ như sau: 

Cung cấp ghế có tựa, không sắp xếp công việc phải mang vác nặng, thường xuyên đi 
lại hay tiếp xúc với hóa chất, vận hành các máy chuyên dùng. Cùng theo dõi thai kỳ 
bằng cách lập sổ theo dõi khám thai, nhắc nhở, tạo điều kiện cho lao động nữ đi khám 
thai. Đào tạo, tuyên truyền kiến thức về mang thai và nuôi con nhỏ. Hỗ trợ sau sinh với 
số tiền 300.000/người/con. Tổng số tiền chi năm 2018: 261 triệu đồng.

CHÍNH SÁCH VỀ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG MANG THAI

Tăng thời gian nghỉ thai sản thêm 6 tháng khi người lao động gặp khó khăn trong vấn 
đề trông con, sức khỏe hay bất cứ vấn đề gì mà NLĐ chưa thể quay trở lại công việc 
sau thời gian nghỉ thai sản. Công ty cam kết sắp xếp công việc ngay sau khi người lao 
động quay trở lại làm việc. Tổng số lao động nữ được hưởng chế độ này là hơn 100 
lao động nữ sau sinh.

CHÍNH SÁCH TẠO ĐIỀU KIỆN CHO LAO ĐỘNG NỮ

Lao động nam khi có vợ sinh con được nghỉ hưởng lương từ 5 đến 7 ngày. Chính sách 
này được Công ty áp dụng trước khi Luật có hiệu lực 01 năm, tạo điều kiện cho lao 
động nam thực hiện trách nhiệm chăm sóc gia đình tốt hơn. Tổng số CBCNV được 
hưởng chế độ thai sản nam là: 482 người, với tổng số tiền là: 565 triệu đồng.

CHÍNH SÁCH THAI SẢN NAM
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Nhân sự được xem là nền móng của doanh 
nghiệp và là một yếu tố quan trọng trong các quá 
trình hình thành chuỗi giá trị, do đó, việc đào tạo 
nguồn nhân lực được ưu tiên hàng đầu ở Công ty 
đặc biệt là Công ty hiện đang có số lao động nữ 
chiếm tỉ lệ phần trăm cao. 

Việc bồi dưỡng, sử dụng lãnh đạo nữ trong hệ 
thống quản lý Công ty được thể hiện cụ thể qua 
sơ đồ chức danh Phó tổng Giám đốc, Giám đốc 
Chi nhánh và số lượng lãnh đạo nữ có mặt trong 
Hội đồng Quản trị của Công ty.

Số lượng quản lý cấp trưởng phòng đến Giám đốc Chi nhánh, trong đó: 

TT 

Nội dung Số liệu

Nam Tỷ lệ Nữ Tỷ lệ Dưới 
30 Tỷ lệ

Từ 30 
đến 
50

Tỷ lệ Trên 
50 Tỷ lệ

Lãnh đạo Công ty 5 4% 3 1%  0% 6 2% 2 6%

Giám đốc Chi nhánh 7 6% 7 2%  0% 11 3% 3 9%

Trưởng phó phòng 
Công ty

8 6% 10 3% 1 1% 17 5%  0%

Phó Giám đốc  
Chi nhánh

12 10% 15 5%  0% 22 7% 5 16%

Trường Phó phòng Chi 
nhánh

43 34% 62 19% 20 21% 75 24% 10 31%

Tổ trưởng 50 40% 226 70% 76 78% 188 59% 12 38%

Xóa bỏ phân biệt đối xử tại nơi làm việc là một quá trình liên tục. Một công ty tiến bộ sẽ có những thay đổi hài hòa về 
thái độ, kỳ vọng, nhận thức về phân biệt đối xử và những biện pháp loại bỏ phân biệt đối xử trong người lao động, 
trong cộng đồng nơi doanh nghiệp gắn kết và giữa các bên liên quan trong quá trình sản xuất. 

Chính vì lý do đem lại sự công bằng bình đẳng cho người lao động làm việc tại Công ty đã ban hành “Chính sách không 
phân biệt đối xử” và Nội quy lao động Công ty đã quy định tại (Khoản 3- Điều 31) xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao 
động có hành vi “Phân biệt đối xử quấy rối, lăng mạ, xâm phạm đến người lao động khác, đặc biệt là các lao động mắc 
bệnh hiểm nghèo, dân tộc thiểu số, nhiễm HIV/AIDS,...”.

Về: Dân tộc, giới tính, xuất thân, vùng miền, thành phần 
xã hội, ngoại hình, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn 
giáo, chủng tộc, tình trạng sức khỏe, khuyết tật, mang 
thai, nguồn gốc dân tộc, quốc tịch, thành viên trong các 
tổ chức cá nhân hay bất kỳ đặc tính cá nhân nào hoặc có 
tham gia vào các hiệp hội, hội đoàn hay không.

Ghi chú: 8 Bản sao Chính sách không phân biệt đối xử ngày 21 tháng 6 năm 2019, Chính sách không quấy rối hoặc lạm dụng 
ngày 21 tháng 6 năm 2019 được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Ghi chú: 7 Các bản sao: Quyết định số 978/QĐ-TNG ngày 08 tháng 05 năm 2019 về việc cử CBCNV đi học, Quyết định số 638/
QĐ-TNG ngày 30/03/2019 về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được gửi kèm trong Bộ tài liệu 
chứng thực.

CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (tiếp theo)

CHÍNH SÁCH BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO NỮ 7

TNG CAM KẾT KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

CHÍNH SÁCH KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 8

Trong: Công tác tuyển dụng, sắp xếp công việc, thời 
gian làm việc, trả lương, thăng tiến, đào tạo. Các hoạt 
động tuyển dụng hay thuê mướn, sắp xếp công việc, đề 
bạt, thăng tiến, trả lương, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ và hưu 
trí,… phải dựa trên nền tảng bình đẳng cho tất cả NLĐ.
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CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (TIẾP THEO)

 ¬ Thỏa mãn được các yêu cầu về thuê mướn lao động, bình đẳng trong tuyển dụng.

 ¬ Quy chế lương, chính sách phúc lợi hoàn toàn phù hợp với quy định của luật lao động. 

 ¬ NLĐ có tay nghề chuyên môn cao, trình độ có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng thì  
Công ty sẽ tạo mọi điều kiện và xem xét cho họ được thăng tiến cao hơn. 

 ¬ Đảm bảo rằng không có sự kỳ thị chủng tộc hay phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, màu da,  
giới tính, lứa tuổi,… 

 ¬ Không có sự phân biệt nam nữ, kết hôn hay chưa kết hôn, mọi người đều bình đẳng với nhau. 

 ¬ Nghiêm cấm các hành vi phân biệt đối xử với NLĐ nữ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm 
của NLĐ nữ, bao gồm ngôn ngữ cử chỉ hành động xúc phạm thể chất, có tính chất 
cưỡng bức tình dục, đe dọa lăng mạ hay lợi dụng. 

 ¬ Đối với phụ nữ mang thai, nghỉ thai sản và nuôi con nhỏ có chế độ riêng, phù hợp 
với quy định của pháp luật Việt Nam. 

 ¬ Nghiêm cấm việc sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với NLĐ nữ vì 
lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

 ¬ Nghiêm cấm từ chối lao động nữ vì lý do mang thai hoặc yêu cầu 
thử thai trước khi tuyển dụng.

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ  
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 Hỗ trợ tạo việc làm, nhằm tìm cho người khuyết tật, lao động thuộc diện chính sách xã hội một công việc phù hợp 
không chỉ giúp nhóm lao động này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng 
cho gia đình và xã hội,… mà còn khẳng định vai trò của họ, giúp họ tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, 
góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước. Chính vì vậy, Công ty ra quy định về Chế độ với lao động ưu 
tiên số 1344/QĐ-TNG ngày 18/06/2018 nhằm bảo vệ quyền lợi của lao động ưu tiên về thời gian làm việc; Thời gian 
làm thêm giờ, nghỉ hàng năm; Tiền lương; Chế độ khác và các chế tài đối với các tập thể và cá nhân vi phạm quy 
định này. Những quy định của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người khuyết tật, cũng như các lao 
động khác thuộc đối tượng tiên đang làm việc tại Công ty có điều kiện làm việc tốt hơn, gắn bó lâu dài hơn, cũng 
như thu hút được một lượng lao động vào làm việc cho Công ty.

 Công ty tạo cơ hội việc làm cho người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn sức khỏe và trí tuệ làm việc tại 
Công ty. Tính tới thời điểm tháng 06/2019 Công ty hiện ký kết 43 Hợp đồng vụ việc với người lao động đến tuổi nghỉ 
hưu làm việc tại Công ty. Chi tiết về Danh sách người lao động đã nghỉ hưu và vẫn đang làm việc tại Công ty được 
gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Để thực hiện sự cam kết không sử dụng lao động trẻ em vào bất cứ công việc liên quan đến hoạt động sản xuất của 
Công ty. Mọi nhân viên được tuyển vào làm việc tại Công ty phải đủ 18 tuổi trở lên. Công ty áp dụng theo nguyên tắc 
3 - tiểu chuẩn WRAP. Nhằm tạo ra một môi trường làm việc hoàn toàn tự nguyện, không sử dụng và không ủng hộ lao 
động cưỡng bức dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty áp dụng theo nguyên tắc 2, tiêu chuẩn WRAP.

Bản sao Thông báo số 516/TB-TNG ngày 19/03/2019 về việc tiếp nhận sinh viên thực tập lớp Cao đẳng may CĐM0-
K13DN được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Ghi chú: 9 Các bản sao: Quy trình lao động ưu tiên số QTNS06.LĐƯT ngày 01/06/2017, Thông báo số 1776/TB-TGĐ ngày 
30/7/2018 về việc hướng dẫn giao kế hoạch ngày cho người lao động ưu tiên, Quy định số 1344/QĐ-TNG ngày 18/6/2019 
được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

CÁC CHÍNH SÁCH, CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC THÙ (TIẾP THEO)

TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 9 

TẠO CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU NHƯNG VẪN CÒN 
SỨC KHỎE VÀ TRÍ TUỆ 

CHÍNH SÁCH KHÔNG CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP  
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 ¬ Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

 ¬ Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao 
động tập thể và đạo đức xã hội.

HỢP ĐỒNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều 
kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Điều 2 Nội quy lao động Công ty có quy định 
về 5 loại Hợp đồng.

Hình thức hợp đồng lao động

 ¬ Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người 
sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại điểm 2 dưới đây: 

 ¬ Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Trong Hợp đồng lao động có quy định cụ thể thỏa thuận giữa Công ty và người lao động về việc làm thử, thời gian 
thử việc, quyền, nghĩa vụ của 2 bên trong thời gian thử việc. Hợp đồng có quy định trong thời hạn 03 ngày trước khi 
kết thúc thời thử việc, người sử dụng lao động thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã 
làm thử. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối 
với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

 ¬ Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 

 ¬ Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung 
cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 

 ¬ Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.  

NGUYÊN TẮC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

NGHĨA VỤ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 ¬ Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao 
động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động 
từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự 
đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

 ¬ Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì 
nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để 
giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có 
hiệu lực như giao kết với từng người. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền 
giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, 
nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỬ VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 10

TUYỂN DỤNG, GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
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HỢP ĐỒNG, NỘI QUY LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)

Xây dựng, đăng ký đúng, đầy đủ nội dung của nội quy lao động với cơ quan chức năng địa phương

Nội quy lao động là văn bản do Công ty ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt 
buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách 
nhiệm vật chất. Nội quy lao động không chỉ cần thiết cho đơn vị sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa thiết thực với 
chính bản thân người lao động. Khi biết rõ nhiệm vụ của mình và cả những chế tài dự liệu, người lao động sẽ hạn chế 
được những vi phạm, góp phần nâng cao năng suất lao động. Nội quy lao động là sự cụ thể hóa pháp luật lao động, 
là cơ sở để thực hiện việc quản lý lao động và xử lý kỷ luật lao động; phân định rõ ràng, cụ thể quyền và nghĩa vụ của 
người lao động cũng như người sử dụng lao động; góp phần hạn chế các tranh chấp lao động, từ đó góp phần đảm 
bảo sự phát triển bền vững của quan hệ lao động. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc thiết lập và duy trì nội quy lao động là một trong những điều kiện 
tất yếu để phát triển sản xuất và kinh doanh. Do đó việc hoàn thiện các quy định pháp luật về nội quy lao động nói 
riêng và pháp luật lao động nói chung là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nội quy lao động năm 2019 của Công ty đã 
nộp và được sự thông qua của Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên. 

Tuân thủ các quy định về xử lý kỷ luật lao động 13

Thiết lập và duy trì kỷ luật lao động thông qua nội quy lao động là một trong những biện pháp quản lý quan trọng và 
hữu hiệu nhất trong việc quản lý lao động trong Công ty. Nội quy lao động của Công ty đã quy định cụ thể: 

 ¬ Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động; Các hình thức kỷ luật lao động quy định tại Điều 22- Nội quy lao động. 

 ¬ Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

+ Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; 

+ Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; 

+ Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người 
dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Ghi chú: 
11 Bản sao Nội quy lao động Công ty năm 2019 được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.
12 Nội dung của việc chấm dứt hợp đồng lao động được trình bày rõ trong: Thông báo số 676/TNG-TNG ngày 26 tháng 4 năm 
2017 về việc hướng dẫn quy trình thanh toán nghỉ việc cho người lao động, Nội quy lao động Công ty năm 2019. Bản sao của 
các tài liệu này được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.
13 Bản sao Thông báo số 2927/TB-TGĐ ngày 10 tháng 12 năm 2018 về việc hướng dẫn xử lý kỷ luật sa thải đối với Người lao 
động tự ý nghỉ việc được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Công ty không yêu cầu, bắt buộc người lao động đảm bảo thực hiện hợp đồng lao động bằng tiền thế chấp, giữ giấy 
tờ tùy thân bản gốc,... mà chỉ yêu cầu nộp những giấy tờ photo có công chứng của những giấy tờ gốc. Điều được thể 
hiện qua việc trong hồ sơ ứng tuyển của người lao động cung cấp cho Công ty. Công ty cũng không yêu cầu người 
lao đồng phải nộp những khoản tiền thế chấp, bảo lãnh nào cho việc thực hiện hợp đồng lao động. Trong Nội quy  
lao động quy định xử lý kỷ luật sa thải khi “Có hành vi dọa dẫm, ép buộc hoặc cản trở người lao động không cho vào 
Công ty làm việc” quy định tại Khoản 5- Điều 31 Nội quy lao động 11.

Chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng trình tự và quy định của pháp luật được thể hiện cụ thể trên hợp đồng lao 
động. Trong 5 loại Hợp đồng lao động quy định tại Điều 2 (Nội quy lao động) từng loại Hợp đồng lao động đều quy 
định một điều khoản riêng liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động. 

Căn cứ dựa trên những quy định của pháp luật lao động. Điều 13 (Nội quy lao động) của Công ty có quy định cụ thể 
về đơn phương chấm dứt hợp đồng do người lao động đề nghị. Quy định cụ thể về:

 ¬ Quy định chung về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

 ¬ Các lý do chấm dứt Hợp đồng lao động được coi là chính đáng.

 ¬ Trước khi nghỉ việc, người lao động phải tuân thủ đúng thời hạn báo trước.

 ¬ Chế tài đối với người lao động do chấm dứt Hợp đồng lao động trái luật. 

 ¬ Đối với người lao động bỏ việc (vắng mặt tại nơi làm việc từ 05 ngày làm việc cộng dồn trong khoảng thời gian tối 
đa 01 tháng (30 ngày) hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong khoảng thời gian tối đa 01 năm (365 ngày) kể từ ngày 
đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng, không thông báo hợp lệ/xin phép người sử dụng lao động, 
Công ty sẽ thực hiện thủ tục xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động theo quy định của pháp luật. 

KHÔNG BẮT BUỘC NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO (TIỀN THẾ CHẤP,  
GIỮ GIẤY TỜ TÙY THÂN BẢN GỐC,...) ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO ĐÚNG TRÌNH TỰ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 12

NỘI QUY LAO ĐỘNG
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LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC PHÚC LỢI KHÁC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 ¬ Theo chức danh công việc, được trả theo hệ số cấp bậc của người lao động nhân với tiền lương tối thiểu. (Tiền 
lương tối thiểu áp dụng cho CBCNV lao động tại TNG tăng 13% so với mức quy định của Nhà nước). 

 ¬ Tiền lương sản phẩm: Trả theo đơn giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm. Tiền lương thời gian theo chế độ: 
Trả cho những ngày nghỉ lễ, phép, học tập, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ khám 
sức khỏe định kỳ và chế độ lao động nữ.

Việc xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật cụ thể 
như sau: 

 ¬ Cập nhật mức lương tối thiểu vùng: Do thang, bảng lương được xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng do 
Chính phủ quy định, nên Công ty đã cập nhật mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP được thể 
hiện trong (Quy chế phân phối thu nhập năm 2019) 14 . 

 ¬ Thống kê các chức danh, công việc chuyên môn trong doanh nghiệp: Bước tiếp theo trong quá trình xây dựng 
thang lương, bảng lương là xác định, thống kê các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh 
nghiệp để phục vụ cho việc phân nhóm chức danh. 

 ¬ Thiết kế mức lương tương ứng: Sau khi phân nhóm các chức danh công việc, thiết kế mức lương tương ứng cho 
từng nhóm.

 ¬ Tham khảo ý kiến của công đoàn: Khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ 
chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện. 

Công ty thực hiện thanh toán tiền công/lương/thù lao đầy đủ đúng hạn và minh bạch cho người lao động. Điều này 
được thể hiện đầy đủ trong hợp đồng lao động của Công ty ký kết với người lao động trước khi vào làm và được quy 
định cụ thể trong Quy chế phân phối thu nhập việc cụ thể như sau: Điều 2 (Quy chế phân phối thu nhập) của Công 
ty quy định về mục tiêu, nguyên tắc trả lương: 

Mục tiêu trả lương

 ¬ Tương xứng với kết quả lao động mà người lao động đã cống hiến cho Công ty.

 ¬ Khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản 
xuất và kinh doanh của Công ty.

 ¬ Đảm bảo đời sống cho người lao động yên tâm công tác, đảm bảo cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành 
nghề và trong tỉnh Thái Nguyên.

 ¬ Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về lao động tiền lương:  

+ Hình thức thanh toán lương: Quy định tại Điều 3 (Quy chế phân phối thu nhập); 

+ Kỳ hạn trả lương: Quy định tại Điều 4 (Quy chế phân phối thu nhập); 

+ Phiếu lương: Thông báo phiếu lương cho người lao động trước ngày nhận lương.

 ¬ Phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phụ cấp kiêm nhiệm, chuyên cần, phụ cấp suất ăn ca.

 ¬ Tiền thưởng được tính theo Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty gồm: Thưởng thành tích hàng tháng, thành 
tích thi đua, tháng lương thứ 13, tiền thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng, Tết Nguyên đán, thưởng phân 
chia nguồn kết dư tiền lương còn lại hàng năm. Bên cạnh đó thời gian làm việc cũng như các chế độ nghỉ phép, 
nghỉ lễ, Tết được tuân thủ theo quy định của pháp luật. Làm việc ở TNG người lao động có cơ hội thăng tiến, được 
bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân. Công ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho CBCNV được 
học tập nâng cao nghiệp vụ, tay nghề trong và ngoài nước. 

Ghi chú: 14 Bản sao Quyết định số 190B/QĐ-HĐQT ngày 10/04/2019 về việc Ban hành quy chế phân phối thu nhập sửa lần 2 
năm 2019 được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.  

TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN THANH TOÁN TIỀN CÔNG/LƯƠNG/THÙ LAO ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG HẠN VÀ MINH BẠCH 

PHỤ CẤP  

TIỀN THƯỞNG  

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC, THANG BẢNG LƯƠNG 
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LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC PHÚC LỢI KHÁC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(TIẾP THEO)

Chế độ thưởng, phụ cấp, trợ cấp cho người lao động được công bố công khai qua Quy chế phân phối thu nhập năm 
2019 của Công ty. Cụ thể, các loại phụ cấp gồm có: 

Báo cáo tình trạng đóng BHXH từ năm 2016 đến 2019

Năm Số người 
tham gia

Quỹ lương tham 
gia BHXH

Số phải nộp 
BHXH

Số tiền đã nộp BHXH
Nợ đóng 

BHXHNgười sử dụng 
lao động nộp

Người lao động 
nộp 

2016          8.167       371.903.689.000     120.427.671.710      81.577.170.180    38.850.501.529               1 

2017          9.679       449.756.441.200 144.106.350.248 97.139.633.094    46.966.716.478 676

2018       12.400       588.146.392.790 188.853.671.752 127.016.751.929    61.837.112.076 -192.253

2019       12.681       721.769.458.739     231.760.007.563   155.874.138.504    75.886.104.991  

Báo cáo tình trạng đóng BHXH từ năm 2016 đến 2019

Phân loại Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Số lao động đang tham gia BHXH 8.167 9.679 12.440 12.681

Nghỉ thai sản 384 456 511 521

Tạm hoãn HĐLĐ 314 371 484 493

Lao động thử việc 115 166 120 122

Lao động đào tạo 392 652 742 1490

Lao động vụ việc dưới 3 tháng 169 219  0

Lao động vụ việc dưới 1 tháng   38 39

Tổng 9.541 11.543 14.335 15.346

Tuân thủ đúng mức tiền lương/phụ cấp làm căn cứ thanh toán các hình thức bảo hiểm cho người lao động 

Bản sao tài liệu nộp bảo hiểm tới cơ quan chức năng của TNG bao gồm: 

 ¬ Thông báo kết quả đóng BHXH năm 2019, 

 ¬ Thông báo kết quả đóng BHXH năm 2018, 

 ¬ Thông báo kết quả đóng BHXH năm 2017, 

 ¬ Thông báo kết quả đóng BHXH năm 2016, 

Tất cả đều được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Tiền lương trả thêm cho người lao động khi làm việc vào ban đêm đươc quy định tại Điều 17 (Quy chế phân phối thu 
nhập năm 2019) cụ thể như sau: 

 ¬ Tiền lương trả thêm cho người lao động khi làm việc vào ban đêm trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng 
ngày hôm sau. 

 ¬ Tiền lương trả thêm cho người lao động khi làm việc vào ban đêm tăng 30%. 

Theo đó quy định tại Điều 17 (Quy chế phân phối thu nhập năm 2019) đã quy định mức lương trả thêm cho người  
lao động khi làm việc vào ban đêm hoàn toàn tuân thủ pháp luật lao động cụ thể quy định tại Khoản 2- Điều 97  
(Bộ Luật lao động năm 2012).

Tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Điều 18 (Quy chế phân phối thu nhập năm 2019) cụ thể như sau: “Tiền 
lương làm thêm giờ được trả cho người lao động khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo sự huy động 
của Công ty. Trường hợp người lao động tự ý làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường không theo sự huy động 
của Công ty để hoàn thành công việc thường nhật thuộc chức năng nhiệm vụ được giao thì không được tính là làm 
thêm giờ.” 

Như vậy, việc làm thêm giờ của người lao động khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường phải theo sự huy động 
của Công ty mới được tính là làm thêm giờ và được trả lương làm thêm giờ. 

TUÂN THỦ VIỆC TRẢ LƯƠNG, KHẤU TRỪ TRẢ LƯƠNG TRONG VIỆC LÀM THÊM GIỜ, NGÀY 
NGHỈ VÀ LÀM VIỆC CA ĐÊM

CHẾ ĐỘ THƯỞNG, PHỤ CẤP, TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC CÔNG BỐ CÔNG KHAI 

CHÍNH SÁCH BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO NỮ 15

 ¬ Phụ cấp chức vụ; 

 ¬ Phụ cấp an toàn vệ sinh viên; 

 ¬ Phụ cấp phòng cháy, chữa cháy; 

 ¬ Phụ cấp chuyên cần được quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7- Điều 1 (Quy chế phân phối thu nhập) của Công ty; 

 ¬ Các khoản bổ sung theo kết quả thực hiện công việc được quy định tại Khoản 8- Điều 1 (Quy chế phân phối 
thu nhập)

Ghi chú: 15 Các bản sao: Quyết định số 978/QĐ-TNG ngày 08 tháng 05 năm 
2019 về việc cử CBCNV đi học, Quyết định số 638/QĐ-TNG ngày 30/03/2019 
về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT được gửi kèm 
trong Bộ tài liệu chứng thực.
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LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC PHÚC LỢI KHÁC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(TIẾP THEO)

Căn cứ vào những quy định của pháp luật về thời gian làm việc của người lao động, 
Công ty quy định cụ thể thời gian làm việc tại Điều 4 Nội quy lao động:

 ¬ Thời giờ làm việc bình thường là không quá 8 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 
1 tuần là đúng theo quy định của pháp luật lao động. Nếu làm việc theo tuần thì 
thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 
giờ trong 01 tuần. 

 ¬ Số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường 
trong 01 ngày. Tuy nhiên, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng 
số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày. 

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC

QUY ĐỊNH THỜI GIAN NGHỈ NGƠI 

Có hai loại thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ nghỉ ngơi được hưởng lương và thời giờ nghỉ 
ngơi không được hưởng lương. 

Thời giờ nghỉ ngơi được hưởng lương 

 ¬ Nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 6 (Nội quy lao động) 

 ¬ Nghỉ lễ, Tết quy định tại Điều 7 (Nội quy lao động) 

 ¬ Nghỉ hàng năm quy định tại Điều 8 (Nội quy lao động) 

 ¬ Nghỉ việc riêng có hưởng lương quy định tại Khoản 1- Điều 9 (Nội quy lao động)

Thời giờ nghỉ ngơi không hưởng lương

Ngoài những thời gian nghỉ ngơi theo chế độ được hưởng lương, người lao động nếu 
thấy cần thiết phải nghỉ thêm thì có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để 
nghỉ không hưởng lương. 

Nội quy lao động quy định nghỉ không hưởng lương tại Khoản 2- Điều 9 (Nội quy lao 
động) quy định: “Bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 01 ngày và phải 
thông báo cho Công ty tối thiểu trước 12 tiếng. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, 
anh, chị, em ruột chết: nghỉ 01 ngày và phải thông báo cho người trực tiếp quản lý”. 

Những trường hợp cần thiết nghỉ không hưởng lương được pháp luật bảo vệ, chẳng 
hạn cần nghỉ thêm vì sinh con, gia đình có người thân ốm, đau, chết, hoặc giải quyết 
những công việc lớn khác của gia đình như khắc phục bão lụt,... thời gian nghỉ về việc 
riêng phải tuân thủ kỷ luật lao động

Đào tạo, tập nghề theo đúng quy định cho người lao động

Giáo dục và đào tạo là con đường vững chắc nhất đi đến thành công. Một nền kinh kế mạnh là nền kinh tế có những 
doanh nghiệp mạnh. Một doanh nghiệp mạnh là doanh nghiệp có lực lượng lao động mạnh. Muốn lực lượng lao động 
mạnh, thì công tác giáo dục, đào tạo là chìa khóa, là kim chỉ nam để các doanh nghiệp đi theo. TNG đã thấm nhuần tư 
tưởng này và coi “Giáo dục, đào tạo” là chìa khóa để phát triển con người và doanh nghiệp bởi chỉ có giáo dục, đào tạo 
mới đáp ứng sự thay đổi, sự tiến bộ của công nghệ nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, đáp ứng được các tiêu chuẩn 
ngày càng cao của khách hàng mà Công ty đang hợp tác và cũng như để xây dựng Công ty ngày càng tiệm cận được 
với tiêu chuẩn quốc tế. 

Ngoài ra, TNG còn tổ chức/tham dự các cuộc hội thảo, nghe nói chuyện chuyên đề về các lĩnh vực liên quan. Toàn 
bộ chi phí cho các lớp đào tạo đều do Công ty chi trả. Người lao động ngoài được đào tạo miễn phí, còn được hưởng 
lương cho thời gian tham gia đào tạo, huấn luyện. Tổng chi phí chi cho đào tạo, tập huấn, huấn luyện tuyên truyền 
trong năm 2018 là: 6,5 tỷ đồng. 

HỌC NGHỀ, TẬP NGHỀ, ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ NGƠI 16

Kế hoạch và thực hiện hàng năm việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho người lao động

Bản sao Kế hoạch, danh sách giáo viên đào tạo QA/QC năm 2019 số 1741/KH-TNG được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.
Ghi chú: 16 Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi được quy định rõ trong Nội quy lao động Công ty năm 2019. Bản sao của Nội quy 
này được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.
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AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Bản sao Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2019 được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Với đặc trưng là đơn vị sử dụng nhiều lao động, TNG luôn coi người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. 
Hướng mục tiêu đến đảm bảo sức khỏe lâu dài và xây dựng một môi trường làm việc an toàn để người lao động yên 
tâm cống hiến, TNG đã và đang tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác An toàn - Sức 
khỏe - Môi trường. Để tuân thủ và duy trì các quy định của pháp luật Việt Nam, yêu cầu của đối tác và lợi ích thiết thực 
của mình, Công ty đã thành lập Hội đồng An toàn Vệ sinh lao động Công ty với các thành viên và chức năng nhiệm vụ 
theo Quyết định số 383QĐ/TNG ngày 08/03/2018 để công tác an toàn sức khỏe được thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh 
đó, TNG còn thành lập Phòng Bảo hộ lao động với các nhân sự được đào tạo đúng chuyên môn, làm việc chuyên trách 
để tư vấn, thực hiện và kiểm tra giám sát duy trì công tác an toàn sức khỏe trong Công ty.

Số liệu chi tiết cho năm 2019

Danh sách cán bộ nhân viên Phòng Bảo hộ Lao động Chức năng nhiệm vụ 

Trưởng phòng 

Công tác phòng chống cháy nổ

An toàn vệ sinh thực phẩm

Công tác môi trường làm việc 

Chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu

Duy trì 5S 

Quản lý hệ thống thiết bị báo cháy, chữa cháy 

Quản lý hệ thống nước cứu hỏa 

Đào tạo và quản lý mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Ông Phạm Trường Xuân 

Các thành viên 

Ông Phạm Quang Bình 

Ông Giang Nam Khánh

Ông Vũ Mạnh Lâm 

Bà Trần Thị Hải 

Bà Dương Thị Hường 

Bà Phạm Thị Thủy 

Bà Trương Thị Năm 

Bà Đặng Thu Hường 

Bà Đặng Thị Năm

Năm 2019, Phòng đã thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ, đảm bảo công tác an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
cho CBCNV TNG.

Bản sao Danh sách chi tiết lao động nặng nhọc độc hại toàn Công ty được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

KẾ HOẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM

BỐ TRÍ NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO ĐÚNG 
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG LÀM CÁC CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, LAO ĐỘNG 
CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
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AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)

 ¬ TNG đã tổ chức huấn luyện chuyên biệt cho các lao 
động nhóm 1, 2, 3, 5: 412 người và huấn luyện định 
kỳ cho hơn 12.000 lao động nhóm 4 đang làm việc 
tại Công ty. 

 ¬ Áp dụng mô hình 5S: TNG là một trong những Công 
ty tham gia thực hiện mô hình 5S trong hoạt động 
đảm bảo an toàn sức khỏe và môi trường nhằm 
hướng tới mục tiêu cải tiến ý thức cho mọi người tại 
nơi làm việc, xây dựng tinh thần đồng đội, phát triển 
vai trò lãnh đạo qua các hoạt động thực tế, xây dựng 
môi trường làm việc tiên tiến, nâng cao năng suất và 
hiệu quả lao động. Từ năm 2013, TNG chính thức áp 
dụng mô hình 5S, Ban lãnh đạo của TNG cùng CBCNV 
đã nghiêm túc thực hiện mô hình này. Theo đó, các 
tiêu chí Sàng lọc - Sạch sẽ - Sắp xếp - Săn sóc - Sẵn 
sàng là những nội dung được con người TNG thường 
xuyên duy trì, phát triển; vật dụng được sắp xếp gọn 
gàng ở những vị trí thuận tiện sử dụng; máy móc 
sạch sẽ, an toàn và bền lâu hơn.

Bản sao Quyết định số 268/QĐ-CT về việc Ban hành danh mục và định mức trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân được 
gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Trong công tác an toàn vệ sinh lao động, TNG đã thực hiện: 

 ¬ Nhận diện và đánh giá rủi ro với 298 công đoạn sản xuất để tìm ra các 
mối nguy và đề ra các biện pháp phòng tránh và quản lý. 

 ¬ Lập sổ theo dõi và kiểm định cho 138 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định.

 ¬ Quan trắc 1.581 mẫu trong môi trường lao động của người lao động để 
đánh giá môi trường làm việc. Kết quả thu được là các chỉ tiêu quan trắc 
đều nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật.

Ghi chú: 17 Bản sao Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

HUẤN LUYỆN VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG 
LAO ĐỘNG  17

TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐẦY ĐỦ THEO QUY ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KIỂM SOÁT CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 18

Ghi chú: 18 Việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của TNG được thể hiện trong: Bản đánh giá các mối 
nguy, Quy trình đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động số QT.BHLĐ.13 ngày 25/05/2017. Bản sao các tài liệu này được gửi 
kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.
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DÂN CHỦ, CÁC THỎA ƯỚC TẬP THỂ, GÓP Ý VÀ KHIẾU NẠI 

THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ THU CÔNG ĐOÀN PHÍ ĐẦY ĐỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC  19

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

KÝ KẾT, ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỚI 
CƠ QUAN QUẢN LÝ

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN THƯỜNG NIÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA 
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THEO QUY ĐỊNH

Bản sao Thỏa ước lao động tập thể năm 2019 ký ngày 27/01/2019 được gửi kèm trong 
Bộ tài liệu chứng thực.

Bản sao Quyết định số 950/ QĐ-TNG ngày 01 tháng 04 năm 2019 về việc Ban hành Quy 
chế dân chủ tại nơi làm việc được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

Các bản sao thương lượng tập thể gần nhất dưới đây được gửi kèm trong Bộ tài liệu 
chứng thực: 

 ¬ Nghị quyết số 183/NQ-HNNLĐ ngày 27/ 01/2019 

 ¬ Nghị quyết Hội nghị người lao động 2019 Công ty Cổ Phần đầu tư và Thương mại TNG

Các đồng chí trong Ban Chấp hành được phân công phụ trách các  
vấn đề sau: 

 ¬ Tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nội 
quy, quy chế Công ty. 

 ¬ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật có 
liên quan đến quyền nghĩa vụ người lao động và 
công đoàn. Tham gia giám sát việc thực hiện thang 
bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, 
quy chế thưởng, nội quy, thỏa ước lao động. 

 ¬ Phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện 
quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động, 
đối thoại tại nơi làm việc. 

 ¬ Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 
các phong trào thi đua, phát triển sản xuất kinh doanh, 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. 

 ¬ Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 
các hoạt động đẩy mạnh phong trào đảm bảo an toàn vệ 

sinh lao động, chỉ đạo mạng lưới ATVSV hoạt động đúng quy 
định của pháp luật. 

 ¬ Vận động người lao động tham gia các hoạt động xã hội, 
giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc sống, cùng nhau 
ngăn chặn tệ nạn xã hội.

Bản sao Báo cáo số 91/BC-CĐ ngày 10 tháng 6 năm 2019 về kết quả hoạt động công tác 
công đoàn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 được 
gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG ĐƯỢC THÀNH LẬP 
NĂM 1979, TRẢI QUA 40 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN, HIỆN NAY BAN 

CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÓ 18 ĐỒNG CHÍ TRONG ĐÓ CÓ 1 CHỦ TỊCH, 
02 PHÓ CHỦ TỊCH VÀ 15 ĐỒNG CHÍ LÀ UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH.

Ghi chú: 19 Mô hình tổ chức công đoàn được gửi kèm trong Bộ tài liệu chứng thực.
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TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TỰ DO HỘI ĐOÀN CỦA TNG

Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG cam kết:

 ¬ Tất cả người lao động vào làm việc tại TNG được quyền tự do: Lựa chọn, tham gia, từ chối tham gia, rời bỏ các hiệp 
hội/ tổ chức/ tập thể Công đoàn, Công nhân trong Công ty và được quyền tự do thành lập các hiệp hội/ tổ chức 
hay tập thể khác mà không vi phạm các quy định của pháp luật, các nội quy, chính sách của Công ty, không gây 
ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và văn hóa ứng xử của Công ty. 

 ¬ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG nghiêm cấm tất cả các tổ chức và cá nhân trong phạm vi các nhà máy có 
những hành vi ngăn cản việc tự do đi lại, hội họp hoặc tham gia các tổ chức do Nhà nước công nhận. 

 ¬ Nghiêm cấm các cá nhân lôi kéo, kích động hoặc đe dọa người khác tham gia vào tổ chức do mình hoặc do người 
khác thành lập. 

 ¬ Các nhà máy bảo đảm cho người lao động được phép tự do đi lại trong khuôn viên các nhà máy để giải quyết nhu 
cầu cá nhân, hoặc rời khỏi các nhà máy vì lý do bất khả kháng.

DÂN CHỦ, CÁC THỎA ƯỚC TẬP THỂ, GÓP Ý VÀ KHIẾU NẠI (TIẾP THEO)

 ¬ Quản lý các cấp tại đơn vị phải tôn trọng quyền tự do sinh hoạt và thương thảo tập thể của người lao động.

 ¬ Để đảm bảo có một môi trường làm việc tốt đẹp, các nhà máy không được sử dụng quyền lực cũng như sự hiện 
diện của công an hay quân đội để đe dọa người lao động trong thời gian làm việc, trong khuôn viên nhà máy. 

 ¬ Các nhà máy không có quyền sa thải trừng phạt hoặc áp dụng các hình thức đe dọa hay bắt buộc người lao động 
khi tham gia hoặc từ chối tham gia các hoạt động của các tổ chức công đoàn. 

 ¬ Đoàn viên công đoàn có quyền tự do tham gia bầu cử đại diện công đoàn của mình tại nhà máy và tham gia các 
hoạt động công đoàn. Các nhà máy không có quyền can thiệp vào các quyền tự do này của đoàn viên. 

 ¬ Đoàn viên công đoàn được tham gia vào các cuộc đối thoại tập thể. Được tự do đưa ra ý kiến, kiến nghị theo các 
nội dung đối thoại và được đảm bảo không có bất kỳ hành vi trù dập, đe dọa hoặc trả thù nào. 

 ¬ Tất cả người lao động đều được trải qua huấn luyện giáo dục để nắm bắt được các quyền lợi của mình liên quan 
đến chính sách này, các nhà máy luôn coi đây là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo huấn luyện hàng 
năm cho người lao động.
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XỬ LÝ GÓP Ý, KHIẾU NẠI 20 

Cơ chế khiếu nại của TNG được xây dựng chi tiết, rõ ràng và rất dễ hiểu và quy chế được phổ biến rộng rãi đến 
người lao động đảm bảo người lao động hiểu rõ mình cần làm gì khi có vấn đề cần khiếu nại. 

Các số hotline được dán tại tất cả các cửa xưởng, các khu vực người lao động thường xuyên qua lại, các hòm 
thư góp ý được treo tại các khu vực công nhân thường xuyên qua lại, không có camera như nhà vệ sinh, 
nhà ăn ca,… 

Có 3 phương thức góp ý: 

 ¬ Gửi thư góp ý vào hòm thư góp ý 

 ¬ Khiếu nại trực tiếp đến đại diện công đoàn 

 ¬ Gọi điện đến số hotline 

DÂN CHỦ, CÁC THỎA ƯỚC TẬP THỂ, GÓP Ý VÀ KHIẾU NẠI (TIẾP THEO)

Ghi chú: 20 Bản sao Quy trình giải quyết khiếu nại ngày 05/01/2018 được gửi kèm trong 
Bộ tài liệu chứng thực
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QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỪ THIỆN, AN SINH XÃ HỘI NĂM 2019

Công tác từ thiện, an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được TNG quan tâm thực hiện. Đây 
là công tác quan trọng, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong quá trình phát triển hướng đến sự bền vững của TNG. 
Hoạt động đã góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương và đồng bào các vùng dân tộc thiểu số miền 
núi, vùng sâu vùng xa. Năm 2019, kết quả hỗ trợ cộng đồng ở TNG đạt được cụ thể như sau: Hỗ trợ, ủng hộ với tổng 
số tiền 2.989.100.000 đồng. Cụ thể: 

STT Nội dung Địa chỉ Số lượng Số tiền (đồng)

1
Hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà đoàn kết cho các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn

Các huyện, 
thành phố, thị xã

13 nhà        540.000.000 

2 Tặng quà các gia đình khó khăn TP. Sông Công             35.000.000 

3 Tặng quà các gia đình khó khăn Huyện Phú Bình 750 suất         150.000.000 

4
Tặng quà các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh  
khó khăn

Huyện Đồng Hỷ 600 suất        180.000.000 

5
Tặng quà người lao động và bà con có hoàn cảnh  
khó khăn

TX. Phổ Yên 160 suất        130.000.000 

6 Hỗ trợ xây dựng đình làng Huyện Võ Nhai            10.000.000 

7 Tặng áo ấm cho học sinh nghèo Huyện Võ Nhai 200 suất            40.000.000 

8 Tặng áo ấm cho học sinh Huyện Đại Từ 150 suất            30.000.000 

9
Tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp  
Tết Thiếu nhi

Khu tập thể 
Công ty

            3.000.000 

10 Tặng quà con CBCNV nhân dịp Tết Trung thu  14.000 suất         850.000.000 

11 Tặng quà con CBCNV có thành tích học tập cao  2.694 suất         281.400.000 

12
Tặng quà cho CBCNV là con liệt sỹ, thương bệnh binh 
và người có công với cách mạng nhân dịp 27/7

 477 suất         144.900.000 

13
Tặng quà CBCNV có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết 
Nguyên đán 

 689 suất         445.000.000 

14
Hỗ trợ xây dựng thắp sáng làng quê xã Nam Hòa 
(Đồng Hỷ) và xã Khôi Kỳ (Đại Từ)

             10.750.000 

15
Tổ chức Chương trình ra quân vệ sinh môi trường 
"Keep Thái Nguyên Green" với các hoạt động vệ sinh 
đường phố + tặng túi vải thân thiện môi trường

TP. Thái Nguyên 877 túi vải        131.550.000 

16
Tặng túi vải cho các cơ quan hưởng ứng phong trào 
Phòng chống rác thải nhựa

TP. Thái Nguyên 50 túi vải             7.500.000 

Tổng cộng 2.989.100.000 
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ĐOÀN THANH NIÊN TNG VÀ CÔNG TÁC VÌ CỘNG ĐỒNG TNG VÀ CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Đoàn Thanh Niên TNG đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
thao và các cuộc thi vào những ngày kỉ niệm quan trọng trong năm như: Chương trình văn nghệ chào mừng các ngày 
lễ lớn; Các hoạt động tri ân, tặng quà; Các giải đấu thể thao ý nghĩa; các cuộc thi về kiến thức chuyên môn, hoạt động 
an toàn lao động cũng được Đoàn Thanh Niên và Công ty đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao ý thức của Đoàn viên 
Thanh niên cũng như toàn thể CBCNV TNG. Trong đó, đáng chú ý là Hội thi kiến thức chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; Hội 
thi Góc bảo hộ lao động; Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi; Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi; Hội thi Thiết kế mẫu thời trang,… 

Năm 2019, TNG đã tặng 10.000 khẩu trang nano, 100 bộ quần áo bảo hộ cũng như ủng hộ 1 tỷ đồng cho tỉnh 
Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch Covid - 19; Ủng hộ BCĐ phòng chống Covid - 19 huyện Đại Từ 
50 triệu đồng,… 

Ngoài công tác chung tay chống dịch Covid - 19 các hoạt động nhân đạo từ thiện khác vẫn được TNG chung tay góp 
sức vì một cộng đồng địa phương phát triển. Các hoạt động Tuần cao điểm Tết vì người nghèo hàng năm TNG đã 
dành tặng các ngôi nhà tình nghĩa; tặng áo quần cho các đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các đối tượng  
bảo trợ xã hội, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc địa bàn các huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngân sách  
Công ty dành cho các chương trình thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng phát triển đều được thực thi một cách 
nghiêm túc và thiết thực, chỉ tính riêng trong 03 năm 2017, 2018 và 2019 TNG đã chi 10 tỷ 622 triệu đồng cho công tác này,  
TNG tự hào vì đã chung tay vì công tác an sinh xã hội và đồng hành cùng địa phương phát triển.

QUAN HỆ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (TIẾP THEO)

Ngoài ra, Đoàn Thanh Niên TNG và quỹ xây dựng nhà tình nghĩa của Công ty đã tổ chức thăm, tặng quà cho các em 
thiếu nhi tại một số Nhà máy nhân dịp Tết Thiếu nhi, tổ chức Đêm hội trăng rằm, trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình 
nghĩa cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó các hoạt động thiện nguyện mùa hè hàng năm; 
chung tay thực hiện an toàn giao thông đường bộ; hưởng ứng các phong trào thắp sáng ước mơ,…cũng được Đoàn 
Thanh Niên TNG triển khai thực hiện rất sôi nổi… Những hoạt động thiết thực này của Đoàn Thanh Niên TNG, thể hiện 
tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công ty trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, động viên đoàn viên 
thanh niên nỗ lực vươn lên trong lao động, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Địa chỉ: 434/1 Bắc Kạn - P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 
Điện thoại: +84 2083 858 508
Email: info@tng.vn
Website: www.tng.vn


