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THÔNG ĐIỆP CỦA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM 2014 ĐÁNH DẤU MỐC NỀN TẢNG CHO CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI CỦA VINAMILK: HƯỚNG ĐẾN SỰ HOÀN HẢO VỀ
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - PHÁT TRIỂN VÙNG
NGUYÊN LIỆU CẢ VỀ QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG - MỞ RỘNG QUY MÔ
HOẠT ĐỘNG Ở TẦM QUỐC TẾ.

CÁC BẠN THÂN MẾN!
Năm 2014 là một năm đánh dấu sự cố
gắng vượt bậc của tập thể Vinamilk trong
điều kiện kinh tế vĩ mô khó khăn, giá cả
biến động, sức mua chưa phục hồi và các
chế định được siết chặt. Tuy vậy, định
hướng mục tiêu phát triển bền vững luôn
được Vinamilk đặt ưu tiên hàng đầu – đó là
doanh nghiệp phát triển cùng với sự phát
triển song hành của xã hội và nâng cao
chất lượng cuộc sống.
Các thách thức tuy lớn nhưng Vinamilk vẫn
duy trì được sự phát triển ổn định, gặt hái
được nhiều thành công và mang lại giá trị
cho các bên liên quan. Những thành công
đó là thành quả của sự năng động, sự tinh
nhuệ, quyết đoán và sáng tạo của tập thể
đội ngũ nhân viên cùng với việc áp dụng
các mô hình quản trị và quản lý rủi ro tiên
tiến. Sự đồng hành của Quý Cổ đông, Quý
Khách hàng, Quý Đối tác và đặc biệt là
niềm tin yêu của người tiêu dùng đối với
sản phẩm của Vinamilk là các yếu tố không
thể thiếu trong sự thành công này. Sự phát
triển của Vinamilk gắn liền với sự hợp tác
và phát triển của tất cả các bạn.
Năm 2014 đánh dấu mốc nền tảng cho
các bước phát triển trong giai đoạn mới
của Vinamilk: Hướng đến sự hoàn hảo về

sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng - Phát
triển vùng nguyên liệu cả về quy mô và chất lượng
- Mở rộng quy mô hoạt động ở tầm quốc tế. Tất cả
đều được đặt trên một chiến lược phát triển bền
vững về phát triển đội ngũ nhân viên, nâng cao giá
trị chuỗi cung ứng, sáng tạo sản phẩm và bảo vệ
môi trường. Đây cũng chính là các trọng tâm trong
chiến lược phát triển trong tương lai của Vinamilk
và cũng là các nội dung của Báo cáo Phát triển
bền vững năm 2014 trên ba khía cạnh chính: Môi
trường & Năng lượng - Kinh tế - Xã hội.
Tôi tin rằng, với những tín hiệu khả quan trong năm
2015 cùng với sự chuẩn bị phù hợp với xu hướng
thời đại, không chỉ Vinamilk mà tất cả chúng ta sẽ
tiếp tục tiến xa và bền vững.
Cảm ơn & trân trọng,
Thay mặt Hội đồng Quản trị

Mai Kiều Liên
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Kiêm Tổng Giám đốc.
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

QUÁ TRÌNH

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty thực hiện chiến lược đầu tư ra
nước ngoài bằng việc liên doanh xây
dựng một nhà máy chế biến sữa tại New
Zealand với vốn góp 10 triệu USD, bằng
19,3% vốn điều lệ.
Nhận chuyển nhượng 100% vốn từ Công
ty TNHH F&N Việt Nam và đổi tên thành
Nhà máy sữa bột Việt Nam. Đây là dự án
xây mới 100% nhà máy sữa bột thứ hai
của Công ty.

Tiền thân là Công ty
sữa, café Miền Nam,
trực thuộc Tổng Cục
Công
nghiệp
thực
phẩm, với 2 đơn vị trực
thuộc là Nhà máy sữa
Thống Nhất và Nhà máy
sữa Trường Thọ.

Liên doanh với Công ty cổ phần
đông lạnh Quy Nhơn để thành
lập Xí nghiệp liên doanh sữa
Bình Định. Đưa nhà máy sữa Hà
Nội đi vào hoạt động.

Công ty được chuyển
cho Bộ Công nghiệp
Thực phẩm quản lý và
Công ty được đổi tên
thành Xí nghiệp liên hợp
sữa café và bánh kẹo I.

Trong chiến lược mở
rộng, phát triển và
đáp ứng nhu cầu
thị trường Miền Bắc
Việt Nam, Công ty
xây dựng Nhà máy
sữa Hà Nội.

Nhà máy sữa bột
Dielac đi vào hoạt
động và sản phẩm
sữa bột và bột dinh
dưỡng trẻ em lần
đầu tiên ra mắt tại
Việt Nam.

Cuộc “cách mạng
trắng” khởi đầu
hình thành chương
trình xây dựng vùng
nguyên liệu sữa
tươi. Lần đầu tiên
giới thiệu sản phẩm
sữa UHT và sữa
chua tại thị trường
Việt Nam.

1976 1978 1989

Ngày 7/10/1994,
Công ty thành lập
Chi nhánh bán hàng
tại Hà Nội, quản lý
kinh doanh các tỉnh
thuộc khu vực miền
Bắc.

1991 1992 1994

Mua thâu tóm 100% cổ phần còn lại tại
Công ty cổ phần sữa Lam Sơn để trở
thành Công ty TNHH một thành viên sữa
Lam Sơn.
Khánh thành và đưa Nhà máy nước giải
khát tại Bình Dương đi vào hoạt động.
Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk
đã được Forbes Asia vinh danh và trao
giải thưởng Top 200 doanh nghiệp xuất
sắc nhất khu vực châu Á năm 2012. Đây
là lần đầu tiên và duy nhất một công ty
Việt Nam được Forbes Asia ghi nhận
trong danh sách này.

Mua số cổ phần còn lại
của đối tác liên doanh
trong Công ty liên
doanh sữa Bình Định,
đổi tên Công ty Liên
doanh Sữa Bình Định
thành Nhà máy sữa
Bình Định. Khánh thành
Nhà máy sữa Nghệ An
vào ngày 30 tháng 06
năm 2005.

Tháng 5/1996, công ty thành lập
Chi nhánh bán hàng Đà Nẵng,
quản lý kinh doanh các tỉnh
thuộc khu vực miền Trung.

Xí nghiệp liên hợp sữa
café và bánh kẹo I được
chính thức đổi tên thành
Công ty sữa Việt Nam
và thuộc sự quản lý
trực tiếp của Bộ Công
nghiệp nhẹ.

Công ty có thêm nhà
máy bột Bích Chi, nhà
máy bánh Lubico và
nhà máy café Biên Hòa.

Mua thâu tóm Công ty
cổ phần sữa Sài Gòn.
Tăng vốn điều lệ của
Công ty lên 1.590 tỷ
đồng.

Để mở rộng và phát triển
việc kinh doanh các sản
phẩm Vinamilk tại thị
trường các tỉnh miền Tây
Nam Bộ, công ty thành
lập chi nhánh bán hàng
Cần Thơ.

Vinamilk chính thức
giao dịch trên thị trường
chứng khoán Thành phố
Hồ Chí Minh vào ngày
19 tháng 01 năm 2006.

Khánh thành và đưa
nhà máy sữa Cần Thơ
tại miền Tây đi vào
hoạt động.

Tháng 6, khánh thành
Phòng khám An Khang
tại TP.Hồ Chí Minh
chuyên cung cấp các
dịch vụ tư vấn dinh
dưỡng, tư vấn nhi khoa và
khám sức khỏe tổng quát
tất cả các chuyên khoa.
Đây là phòng khám đầu
tiên tại Việt Nam được
quản trị bằng hệ thống
thông tin điện tử.

Chính thức chuyển đổi
thành công ty cổ phần vào
tháng 11 năm 2003 và đổi
tên thành Công ty cổ phần
sữa Việt Nam cho phù hợp
với hình thức hoạt động
của Công ty.

Tháng 11, khởi động
chương trình trang trại
bò sữa bắt đầu từ việc
mua trang trại bò sữa
Tuyên Quang với khoảng
1.400 con bò sữa. Trang
trại này đi vào hoạt động
ngay sau đó.

Mua cổ phần chi phối
55% của Công ty sữa
Lam Sơn vào tháng 9
năm 2007, có trụ sở tại
Khu Công nghiệp Lễ
Môn, Tỉnh Thanh Hóa
và đổi tên thành Công ty
cổ phần sữa Lam Sơn.

2004

2005 2006

Tháng 9, khánh
thành trang trại bò
sữa Nghệ An. Đây
là trang trại bò sữa
hiện đại nhất Việt
Nam với quy mô
trang trại là 3.000
con bò sữa.

2007 2008 2009

Ngày 21/10/2013, Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh
Hóa cấp giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp cho
Công ty TNHH Bò sữa Thống
Nhất Thanh Hóa.Trong đó,
Vinamilk nắm giữ 96,11% vốn
điều lệ và trở thành công ty mẹ
nắm quyền chi phối tại doanh
nghiệp này.
Ngày 06/12/2013, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư cấp giấy
chứng nhận đầu tư số 663/
BKHĐT-ĐTRNN cho Công ty
về việc Công ty mua cổ phần
chi phối (70%) tại Driftwood
Dairy Holding Corporation, tại
bang California, Mỹ.

Ngày 06/01/2014, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư cấp giấy chứng nhận
đầu tư số 667/BKHĐT-ĐTRNN
cho Công ty về việc góp vốn 51%
với một đối tác nước ngoài để
thành lập Công ty Angkor Dairy
Products Co., Ltd tại Campuchia.
Mục tiêu hoạt động là xây dựng
nhà máy chế biến các sản phẩm
sữa cho thị trường Campuchia.
Dự kiến nhà máy này sẽ đi vào
hoạt động vào cuối năm 2015.

Khánh thành và đưa nhà
máy sữa Tiên Sơn tại Hà
Nội đi vào hoạt động.

1996 1998 2001 2003

Tháng 6/2012, Nhà máy
sữa Đà Nẵng đi vào
hoạt động và chính thức
sản xuất thương mại.

Ngày 27/05/2014, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu
tư số 709/BKHĐT-ĐTRNN cho
Công ty về việc góp 100% vốn
thành lập công ty con Vinamilk
Europe Spóstka Z Organiczona
Odpowiedzialnoscia tại Ba Lan.
Mục tiêu hoạt động là buôn bán
động vật sống, nguyên liệu sản
xuất sữa, sữa, các chế phẩm từ
sữa, thực phẩm và đồ uống.

2013 2014
2010 2012
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

THÔNG TIN VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG,

SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG CHỦ CHỐT

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH

Sản xuất, kinh doanh sữa
và các sản phẩm từ sữa.

Sản xuất và kinh doanh
nước giải khát.

Hoạt động chăn nuôi bò sữa,
sản xuất sữa tươi nguyên liệu
(thông qua công ty con sở hữu
100% vốn).

CÁC SẢN PHẨM VÀ NHÃN HIỆU CHỦ YẾU
66 Sữa bột và bột dinh dưỡng : Dielac, Ridielac
66 Sữa đặc : Ông Thọ, Ngôi sao Phương Nam.
66 Sữa nước : Vinamilk 100%, Flex, ADM.
66 Sữa chua, kem, phô mai : Sữa chua – kem – phô mai Vinamilk,
Sữa chua Susu, Sữa chua Probi, Sữa chua ProBeauty.
66 Sữa đậu nành và nước giải khát : Sữa đậu nành GoldSoy, Vfresh, Icy.

THỊ TRƯỜNG CHỦ CHỐT
66 Sản phẩm của Vinamilk phục vụ chủ yếu cho thị trường Việt Nam
với tất cả các dòng sản phẩm. Thị trường nội địa thường chiếm tỷ
trọng khoảng 90% tổng doanh thu của Vinamilk.
66 Đối với thị trường nước ngoài, các thị trường chủ yếu của Vinamilk
là các nước ở khu vực Trung Đông, các nước Đông Nam Á, Châu
Phi. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sữa bột, bột dinh dưỡng
và sữa đặc có đường. Trong năm 2014, doanh thu xuất khẩu của
Công ty chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Vinamilk.

MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI
CỦA VINAMILK ĐƯỢC
ĐÁNH GIÁ LÀ MẠNH
VÀ RỘNG KHẮP TRÊN
CẢ NƯỚC, GIÚP NGƯỜI
TIÊU DÙNG CÓ THỂ
TIẾP CẬN ĐẾN CÁC
SẢN PHẨM MỘT CÁCH
THUẬN TIỆN, NHANH
CHÓNG VÀ TRONG
ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT.

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Tại thị trường Việt Nam
Mạng lưới phân phối của Vinamilk được đánh giá là mạnh và rộng
khắp trên cả nước, giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận đến các sản
phẩm một cách thuận tiện, nhanh chóng và trong điều kiện tốt nhất.
Hệ thống các đối tác phân phối và các kênh phân phối trực tiếp từ
Vinamilk:
66 Hệ thống các đối tác phân phối (Kênh General Trade – GT): Tính
đến cuối năm 2014, đối tác phân phối của Vinamilk là 268 nhà
phân phối (năm 2013: 266 nhà phân phối) và hơn 215.000 (năm
2013: 224.000) điểm bán lẻ.
66 Các chuỗi hệ thống siêu thị trên toàn quốc (Kênh Modern TradeMT): Vinamilk hiện đang bán hàng trực tiếp đến hơn 650 siêu thị
trên toàn quốc.
66 Hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm Vinamilk: Hiện
Vinamilk đã thiết lập hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản
phẩm với 74 cửa hàng trên toàn quốc. Kế hoạch sẽ đạt 110 cửa
hàng trong năm 2015 và đến năm 2017 sẽ đạt 500 cửa hàng.
66 Phân phối trực tiếp đến các khách hàng là các xí nghiệp, trường
học, khu vui chơi giải trí (Kênh KA).
Tại thị trường nước ngoài, khách hàng của Vinamilk là các nhà
phân phối sản phẩm.

268
Nhà phân phối

650
Chuỗi hệ thống siêu thị
trên toàn quốc

74
Cửa hàng
trên toàn quốc
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

CHỈ SỐ VỀ

QUY MÔ CỦA VINAMILK
CHỈ SỐ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH
DOANH THU
DOANH THU

35.704
35.704
27.102
27.102

31.586
31.586

CHỈ SỐ VỀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ
LỢI NHUẬN SAU THUẾ

ĐVT:
TỶĐVT:
ĐỒNG
TỶ ĐỒNG

6.068
6.068

35.704
35.704

5.819
5.819

LÃI TRÊN CỔ PHIẾU
LÃI TRÊN CỔ PHIẾU

6.068
6.068

ĐVT:
TỶĐVT:
ĐỒNG
TỶ ĐỒNG

6.534
6.534

6.068
6.068

6.981
6.981

6.533
6.533

ĐVT:
ĐỒNG
ĐVT:
ĐỒNG

VỐN ĐIỀU LỆ

10.006

TỔNG TÀI SẢN

ĐVT:
TỶ ĐỒNG

25.770

2013
2013

2014
2014

2012
2012

Tỷ lệ
lệ
tăng trưởngTỷdoanh
thu (%)
tăng trưởng doanh thu (%)

2013
2013

2014
2014

2012
2012

Tỷ lệ
Tỷ lệ
tăng trưởng
LNST (%)
tăng trưởng LNST (%)
40

37,9

40

40
30

40
30

37,9

40
30

20
10
10
0
0

22,7
22,7

16,5
16,5

2012
2012

2013
2013

30
20
13
13

2014
2014

30
20
12,3

20
10
10
0
0

12,3

2012
2012

2013
2013

7,1

20
10

7,1

10
0

2014
2014

0

21,9

21,1

21,9

21,1

2012
2012

2013
2013

19.680

ĐVT:
TỶ ĐỒNG
19.680

8.339

8.339

2012

2013

19.698

22.875

25.770

15.493

17.545

2014
2014

Tỷ suất
Tỷ suất
lợi nhuận/doanh
thu thuần (%)
lợi nhuận/doanh thu thuần (%)

40

30
20

2013
2013

ĐVT:
TỶ ĐỒNG

6.068
6.068
10.006

2012
2012

VỐN CHỦ SỞ HỮU

17,3
17,3

2014
2014

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

5,94%

CƠ CẤU SỞ HỮU VỐN CỦA VINAMILK ĐẾN
CUỐI NĂM 2014 NHƯ SAU
Hiện nay, Vinamilk có khoảng 11.300 cổ đông,
trong đó:

45,06%

Cổ đông trong nước (trừ SCIC)
SCIC
Cổ đông nước ngoài

49%

66 Cổ đông là tổ chức: Chiếm 94,41% vốn điều lệ.
66 Cổ đông là cá nhân: Chiếm 5,59% vốn điều lệ.

QUY MÔ VỀ NHÂN VIÊN

TỔNG SỐ
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC (*)

5.738

4.853

5.570

5.738

2013

2014

NHÂN VIÊN
2012

(*) Số nhân viên bao gồm nhân
viên của Vinamilk và 2 công ty
con là Công ty TNHH Một thành
viên Sữa Lam Sơn và Công ty
TNHH Một thành viên Bò Sữa
Việt Nam. Chưa bao gồm các
công ty con mới được hình thành
vào cuối năm 2013 là Công ty
TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh
Hóa, Công ty Driftwood Dairy
Holding Corporation và Công ty
Angkor Dairy Products.

VINAMILK
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ

ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG
Hà Nội

CƠ CẤU CỦA VINAMILK
BAO GỒM CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NHƯ SAU

TRỤ SỞ CHÍNH

03

Số 10, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh bán hàng,
Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ.

02

12

Xí nghiệp kho vận,
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà máy
đang hoạt động.

QUA HƠN 38 NĂM HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN, VINAMILK ĐÃ TRỞ
THÀNH MỘT TRONG NHỮNG CÔNG
TY CÓ QUY MÔ LỚN NHẤT VIỆT NAM
VÀ ĐÓNG GÓP TO LỚN VÀO SỰ
PHỒN THỊNH CỦA ĐẤT NƯỚC. CÁC
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA VINAMILK
- GỒM 3 CHI NHÁNH, 12 NHÀ MÁY, 2
KHO VẬN LUÔN SÁNG TẠO, NỖ LỰC
KHÔNG NGỪNG ĐỂ THƯƠNG HIỆU
VƯƠN ĐẾN TẦM CAO MỚI.

Quần Đảo
Hoàng Sa

01
Phòng khám đa khoa tại Tp. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh

Đảo
Phú Quốc

Quần Đảo
Trường Sa

VINAMILK
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

CƠ CẤU TỔ CHỨC
VÀ CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG (tiếp theo)

CÁC CÔNG TY CON & CÔNG TY LIÊN KẾT

Ngày 24/02/2014, HĐQT Công ty đã thông báo quyết định giải thể công ty con là Công ty TNHH Một thành
viên Đầu tư Bất động sản Quốc tế. Thủ tục giải thể đã hoàn tất trong tháng 1/2015.

100 %

Công ty TNHH Một thành viên
Bò Sữa Việt Nam

Ngày 27/05/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư số 709/BKHĐT-ĐTRNN cho Công ty
về việc góp 100% vốn thành lập công ty con Vinamilk Europe Spóstka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia
tại Ba Lan với mục tiêu hoạt động là buôn bán động vật sống, nguyên liệu sản xuất sữa, sữa, các chế
phẩm từ sữa, thực phẩm và đồ uống.
Như vậy, đến cuối năm 2014 thì Vinamilk có 6 công ty con và 2 công ty liên kết:

100 %

Công ty TNHH Một thành viên
Sữa Lam Sơn

VIỆT
NAM

Tên công ty

Ngành nghề
kinh doanh

Vốn điều lệ
( tỷ đồng)

Tỷ lệ sở hữu
của Vinamilk

1

Công ty TNHH Một thành viên
Bò Sữa Việt Nam

Chăn nuôi bò sữa và sản
xuất sữa tươi nguyên liệu

1.550

100%

2

Công ty TNHH Một thành viên
Sữa Lam Sơn

Sản xuất, kinh doanh các
sản phẩm từ sữa

780

100%

3

Vinamilk Europe
Spóstka Z Organiczona
Odpowiedzialnoscia

Buôn bán động vật sống,
nguyên liệu sản xuất sữa,
sữa, các chế phẩm từ sữa,
thực phẩm và đồ uống

3 triệu USD

100%

4

Công ty TNHH Bò Sữa
Thống Nhất Thanh Hóa

Chăn nuôi bò sữa và sản
xuất sữa tươi nguyên liệu

600

96,11%

5

Angkor Dairy Products Co., Ltd.

Sản xuất và kinh doanh các
sản phẩm từ sữa

20,01 triệu
USD

51%

6

Driftwood Dairy Holdings
Corporation

Sản xuất và kinh doanh các
sản phẩm từ sữa

7 triệu USD

70%

Tên công ty

Ngành nghề
kinh doanh

Vốn điều lệ
( tỷ đồng)

Tỷ lệ sở hữu
của Vinamilk

1

Công ty cổ phần nguyên liệu
thực phẩm Á Châu – Sài Gòn
(‘AFI’)

Sản xuất bột Crème dùng
cho thực phẩm

120

15%

2

Công ty TNHH Miraka

Sản xuất, kinh doanh các
sản phẩm từ sữa

55 triệu Đô
New Zealand

19,3%

STT

96,11 %

100

Công ty TNHH Bò Sữa
Thống Nhất Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Nguyên liệu
Thực phẩm Á Châu Sài Gòn

15 %

NĂM 2014, VINAMILK
CÓ 6 CÔNG TY CON
VÀ 2 CÔNG TY
LIÊN KẾT

CÔNG TY CON

%

70 %

Vinamilk Europe Spóstka Z
Organiczona Odpowiedzialnoscia

Driftwood Dairy Holdings
Corporation

NƯỚC
NGOÀI

CÔNG TY LIÊN KẾT (*)

Angkor Dairy Products
Co., Ltd.

51 %

19,3

%

STT

Miraka Limited

(*) Việc ghi nhận đây là các công ty liên kết dựa vào tiêu chí Vinamilk có đại diện trong Ban lãnh đạo các
công ty này.
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

SƠ ĐỒ

TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI
ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM
SOÁT
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

TỔNG
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
KIỂM SOÁT
NỘI BỘ VÀ
QUẢN LÝ
RỦI RO

GIÁM
ĐỐC
HOẠCH
ĐỊNH
CHIẾN
LƯỢC

GIÁM
ĐỐC
QUẢN LÝ
CHI
NHÁNH
NƯỚC
NGOÀI

GIÁM
ĐỐC
CÔNG
NGHỆ
THÔNG
TIN
(IT)

GIÁM
ĐỐC
NGHIÊN
CỨU &
PHÁT
TRIỂN

GIÁM ĐỐC
KIỂM TOÁN
NỘI BỘ

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
PHÁT TRIỂN
VÙNG
NGUYÊN LIỆU

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
SẢN XUẤT

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
CHUỖI
CUNG ỨNG

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
TÀI CHÍNH

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
MARKETING

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
KINH DOANH

GIÁM ĐỐC
ĐIỀU HÀNH
NHÂN SỰ HÀNH
CHÍNH
& ĐỐI NGOẠI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
KIỆN TOÀN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
22
26
26
28
30

Cơ cấu và thành viên HĐQT
Các hoạt động về phát triển bền vững
Cơ chế tiếp nhận ý kiến từ các bên liên quan
Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi - Quy tắc ứng xử
Các danh hiệu đạt được trong kỳ báo cáo
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, KIỆN TOÀN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CƠ CẤU VÀ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU THÀNH VIÊN

CÁC TIỂU BAN HĐQT

Những thay đổi liên quan đến
HĐQT trong năm như sau:

Tiếp tục phát huy các công việc của năm 2013, HĐQT năm 2014 cũng gồm 04 Tiểu ban:

66 Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công
ty ngày 25/04/2014 đã thông
qua việc bổ nhiệm Ông Ng Jui
Sia vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 –
2016. Ông là đại diện vốn của
F&N Dairy Investments Pte
Ltd, được bầu vào HĐQT để
thay thế ông Pascal De Petrini
từ nhiệm khỏi vị trí thành viên
HĐQT kể từ ngày 23/05/2013.
66 HĐQT đã thông qua Nghị
quyết chấp thuận việc từ
nhiệm của Ông Hà Văn Thắm
khỏi vị trí Thành viên HĐQT
của Công ty kể từ ngày
11/03/2014.

HĐQT hiện tại bao gồm 06 thành viên với 03 Thành viên nữ và 03
Thành viên nam.
2013
Số lượng thành viên:

2014

7

6

+ Số thành viên nữ

3

3

+ Số thành viên nam

4

3

+Thành viên HĐQT điều hành (*)

2

2

+Thành viên HĐQT độc lập

2

1

STT

Tiểu ban

Chức năng chính

Tiểu ban
Chính sách phát triển

Xác định, định hướng các chiến lược
phát triển, mục tiêu, kế hoạch chiến
lược, xây dựng các định hướng quản lý,
phát triển dài hạn cho Công ty.

Tiểu ban
Quản lý rủi ro

Định hướng và triển khai các công tác
quản lý rủi ro ở cấp độ Hội đồng quản
trị. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của
Hội đồng quản lý rủi ro của Công ty để
đảm bảo Công ty có hệ thống quản lý
rủi ro hiệu quả và vững mạnh.

Theo giới tính:
1

2

3

4

Thay đổi so
với năm 2013

4

Không thay
đổi

3

Khuyết 1
thành viên do
từ nhiệm.

Tiểu ban
Nhân sự

Quản lý các vấn đề về nhân sự liên
quan tới thành viên Hội đồng Quản trị,
bộ máy điều hành: Đề xuất, đánh giá về
quy mô, thành phần của HĐQT; đề xuất
về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên
HĐQT, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý
chủ chốt; xây dựng kế hoạch phát triển
nguồn nhân lực.

2

Khuyết 1
thành viên do
từ nhiệm.

Tiểu ban
Lương thưởng

Xây dựng chính sách về lương, thưởng,
thù lao và các lợi ích khác đối với thành
viên HĐQT, bộ máy điều hành; tham
vấn cho Tổng Giám đốc trong việc xây
dựng chính sách về lương, thưởng, thu
nhập của Công ty.

3

Không thay
đổi

Theo tiêu chí điều hành, độc lập:

(*) Thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh điều hành là Tổng
Giám đốc và Giám đốc Điều hành Tài chính. Vị trí Chủ tịch HĐQT do
bà Mai Kiều Liên đảm nhiệm và đồng thời cũng giữ vị trí Tổng Giám
đốc của Vinamilk. Việc kiêm nhiệm này được Đại hội đồng cổ đông
phê chuẩn hàng năm.

Số lượng
thành viên
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, KIỆN TOÀN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CƠ CẤU VÀ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

TIỂU BAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

ÔNG LÊ SONG LAI
Trưởng Tiểu ban

BÀ MAI KIỀU LIÊN
Thành viên

BÀ NGÔ THỊ THU TRANG
Thành viên

TIỂU BAN QUẢN LÝ RỦI RO

ÔNG LÊ ANH MINH
Trưởng Tiểu ban

ÔNG NG JUI SIA
Thành viên

TIỂU BAN NHÂN SỰ

BÀ LÊ THỊ BĂNG TÂM

BÀ MAI KIỀU LIÊN

Thành viên

Thành viên

ÔNG LÊ SONG LAI
Thành viên

TIỂU BAN LƯƠNG THƯỞNG

BÀ NGÔ THỊ THU TRANG
Thành viên

BÀ LÊ THỊ BĂNG TÂM
Trưởng Tiểu ban

ÔNG NG JUI SIA
Thành viên

ÔNG LÊ ANH MINH
Thành viên
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27

CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
NĂM 2014, VINAMILK TIẾP TỤC DUY TRÌ
CÁC HOẠT ĐỘNG/CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG TRÊN CÁC KHÍA CẠNH:

66 Thực hiện mục tiêu bảo vệ môi
trường, triển khai các chương
trình tiết kiệm nặng lượng, sử
dụng năng lượng sạch, phát
triển hệ thống trang trại đạt
chứng nhận Global G.A.P.

66 Tiếp tục duy trì môi trường
làm việc hiệu quả, gắn liền
với chế độ đãi ngộ hợp lý và
thu hút nhân tài. Triển khai
các chương trình lớn liên quan
tới nguồn lực con người như
Quản trị viên tập sự, Phát triển
nhân sự kế thừa…

66 Tham dự các Hội thảo chuyên
ngành về Phát triển bền vững
do các tổ chức chuyên môn
thực hiện, nghiên cứu áp
dụng chuẩn G4 cho việc thực
hiện Báo cáo phát triển bền
vững 2014.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN Ý KIẾN

TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN

TRONG NĂM 2014, CÔNG TY
CŨNG ĐÃ TIẾP ĐÓN HƠN 148
LƯỢT NHÀ ĐẦU TƯ ĐẾN TRỤ
SỞ CÔNG TY, THÔNG QUA
ĐIỆN THOẠI, EMAIL
ĐỂ TÌM HIỂU VÀ CẬP NHẬT
TÌNH HÌNH KINH DOANH.
NGOÀI RA, CÔNG TY CŨNG
TỔ CHỨC HƠN 18 LƯỢT VỚI
HƠN 250 NGƯỜI LÀ NHÀ ĐẦU
TƯ, CỔ ĐÔNG VÀ SINH VIÊN
MỸ ĐẾN THAM QUAN NHÀ
MÁY CỦA CÔNG TY.

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cổ đông là bên liên quan quan trọng của Công ty. Mối liên hệ giữa
Vinamilk và các cổ đông được Vinamilk đặc biệt chú trọng. Ban Quan
hệ nhà đầu tư của Vinamilk tiếp tục thực hiện việc duy trì sự liên hệ
và tiếp nhận các ý kiến, khuyến nghị từ các cổ đông. Đồng thời, đây
cũng là kênh thông tin để liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng. Đây
là một kênh thông tin, liên lạc quan trọng để Vinamilk có thể tiếp cận
các mong đợi, các mối quan tâm từ các bên liên quan đối với Công
ty. Công tác quan hệ nhà đầu tư của Công ty được thực hiện một
cách rất linh hoạt và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư cập nhật
thông tin Công ty qua các hình thức:

Các kênh thông tin giữa Vinamilk
và người lao động được xác lập
đa dạng nhiều hình thức. Người
lao động có thể đóng góp các ý
kiến của mình đến Công ty một
cách định kỳ hoặc thường xuyên:
66 Đề xuất ý kiến, khuyến nghị
định kỳ 6 tháng/lần trong các kỳ
xem xét của lãnh đạo.
66 Góp ý trong các cuộc khảo
sát nhân viên (tối thiểu 1 lần/năm).

1. Tham dự ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Nhà đầu tư đến tham quan trực tiếp trụ sở Công ty.
3. Tiếp nhà đầu tư thông qua điện thoại, đàm thoại.
4. Giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư qua hình thức email.
5. Giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư qua mục “Hỏi - Đáp” trên trang
website Công ty http://www.vinamilk.com.vn/?vnm=FAQ
6. Tham gia Hội thảo đầu tư do các công ty chứng khoán, quỹ đầu
tư tổ chức.
Trong năm 2014, Công ty cũng đã tiếp đón hơn 148 lượt nhà đầu tư
đến trụ sở Công ty, thông qua điện thoại, email để tìm hiểu và cập
nhật tình hình kinh doanh. Ngoài ra, Công ty cũng tổ chức hơn 18 lượt
với hơn 250 người là nhà đầu tư, cổ đông và sinh viên Mỹ đến tham
quan nhà máy của Công ty.

Tất cả ý kiến, khuyến nghị của
cổ đông sẽ được tổng hợp, phân
tích và báo cáo với Tổng Giám
đốc. Tổng Giám đốc sẽ xem xét
và đề xuất với HĐQT về các nội
dung thuộc thẩm quyền HĐQT
quyết định.

66 Gửi ý kiến trực tiếp
đến hộp mail của Công ty:
vinamilk@vinamilk.com.vn .
Ngoài ra, đối với các trường
hợp có tính chất nhạy cảm
hoặc người lao động muốn
bảo mật thông tin thì có thể
liên hệ qua kênh thông tin của
bộ phận tuân thủ bằng email
(compliance@vinamilk.com.vn)
hoặc điện thoại.
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TỔNG QUAN VỀ VINAMILK

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CHÍNH TRỰC
Liêm chính, trung thực
trong ứng xử và trong tất
cả các giao dịch.

Cùng với sự phát triển của Công ty, HĐQT cũng đã thực hiện việc rà soát lại định hướng dài hạn, tầm nhìn
và sứ mệnh của Công ty trong thời kỳ mới. Theo đó, tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty đã được định hình
theo hướng:
66 Mở rộng phạm vi hoạt động, nâng tầm vóc Công ty ra tầm thế giới.
66 Khẳng định trách nhiệm của Công ty đối với người tiêu dùng, sức khỏe con người và có trách nhiệm
với cộng đồng.
ĐẠO ĐỨC

Tầm nhìn

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Tôn trọng các
tiêu chuẩn đã được
thiết lập
và hành động một
cách đạo đức.

Trở thành biểu tượng mang tầm vóc thế giới trong lĩnh
vực thực phẩm và thức uống, nơi mà tất cả mọi người đặt
trọn niềm tin vào sản phẩm an toàn và dinh dưỡng.

CÔNG BẰNG
TUÂN THỦ

Sứ mệnh

Tuân thủ luật pháp,
Bộ Quy tắc Ứng xử
và các quy chế,
chính sách, quy định
của Công ty.

Mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng giá trị nhất
bằng tất cả sự trân trọng, tình yêu và có trách nhiệm với
cuộc sống.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - QUY TẮC ỨNG XỬ
Các giá trị cốt lõi theo Bộ Quy tắc ứng xử của Vinamilk tiếp tục được
khẳng định giá trị là kim chỉ nam trong định hướng cho mọi hoạt
động. Năm 2014, Vinamilk đã có những hành động thực tiễn nhằm
nâng cao việc áp dụng các giá trị này vào thực tiễn. Trong đó, các
hoạt động trọng tâm hướng vào việc tăng cường tính minh bạch trong
các giao dịch giữa Vinamilk với các đối tác:
66 Tăng cường áp dụng và kiểm soát các hoạt động mua hàng, đấu
thầu nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả.
66 Triển khai cơ chế kê khai và đánh giá về xung đột lợi ích trong
các giao dịch.

TÔN TRỌNG
Tôn trọng bản thân,
tôn trọng đồng nghiệp.
Tôn trọng Công ty,
tôn trọng đối tác.
Hợp tác trong sự
tôn trọng.

TRÁCH NHIỆM
Chúng tôi luôn
tận tâm với nhiệm vụ
và hành động một
cách có trách nhiệm
cao nhất.

Công bằng với nhân
viên, khách hàng,
nhà cung cấp và các
bên liên quan khác.

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

SÁNG TẠO

PHÁT TRIỂN
CON NGƯỜI

KHÁCH HÀNG
LÀM TRUNG TÂM

Chúng tôi hoạt động
kinh doanh trên
nền tảng chú trọng
lợi ích dài hạn của
khách hàng, cổ đông
và các bên liên quan.

Chúng tôi đề cao
sự cách tân và tính
sáng tạo trong việc
nâng cao chất lượng,
hiệu quả của tất cả
các hoạt động.

Chúng tôi chú trọng
mọi hoạt động
liên quan đến việc
phát triển kiến thức
và năng lực của
nhân viên.

Chúng tôi luôn theo
đuổi việc đem lại những
gì đúng đắn, tốt đẹp
cho khách hàng và lấy
khách hàng làm trung
tâm trong mọi suy nghĩ,
hành động.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, KIỆN TOÀN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC DANH HIỆU

ĐẠT ĐƯỢC TRONG KỲ BÁO CÁO

CÁC DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC

CÁC DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG TRONG NƯỚC
STT

50

TOP

Nữ Doanh Nhân quyền lực
nhất Châu Á

TOP

50

TOP

Giải thưởng Quản trị Doanh
nghiệp xuất sắc nhất Châu Á
năm 2014

Công ty niêm yết
tốt nhất Việt Nam

100

Doanh nghiệp hàng đầu Asian
năm 2014

Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm toàn cầu
IUFoST 2014

TOP

100

Doanh nghiệp xuất sắc Asian
năm 2014

5 trang trại bò sữa đạt chứng nhận
tiêu chuẩn quốc tế GLOBAL G.A.P.

Tên danh hiệu, giải thưởng

Tổ chức

1

Đứng thứ 2 trong Top 500 DN tư nhân lớn nhất VN 2013

VNR 500 (CT CP Báo cáo đánh giá
VN) và báo Vietnamnet

2

3 nhà máy Vinamilk đạt giải thưởng môi trường TP
năm 2014

UBND TP. HCM và Sở TNMT
TP. HCM

3

Top 10 Thương hiệu Việt uy tín năm 2014

Trung tâm NCUD PT Thương hiệu Việt

4

Giải thưởng Nhà lãnh đạo doanh nghiệp số 1 VN
(CEO Vinamilk)

Tạp chí Nhịp cầu đầu tư

5

Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng Cao 18 năm liền

Hội DN HVNCLC

6

Top 15 Thương hiệu mạnh VN 2013

Thời báo kinh tế VN

7

Giải nhất Báo cáo thường niên và giải nhì Báo cáo
phát triển bền vững 2013

HOSE & báo Đầu tư chứng khoán

8

Top 10 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam
năm 2014

Công ty Vietnam Report, báo
Vietnamnet và Tạp chí Thuế Tổng Cục Thuế

9

Thương hiệu hàng đầu VN - Global GTA

Viện nghiên cứu kinh tế

10

Top 100 Thương hiệu Tin và Dùng

Tạp chí Tin&Dùng Thời báo Kinh tế VN

11

Thương hiệu quốc gia 2014 (lần thứ 3 liên tiếp)

Cục Xúc tiến Thương mại -BCT

12

Top Vietnam Best Company 2014 - Top DN VN đạt
chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động 2014

VCCI và Báo diễn đàn
doanh nghiệp

13

Đơn vị cổ phần hóa tiêu biểu

Báo Đầu tư & AVM Việt Nam

14

Thương vụ M&A tiêu biểu 2013 – 2014

Báo Đầu tư & AVM Việt Nam

15

Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
(3 năm liên tiếp: 2011 – 2013)

Nhịp cầu đầu tư
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THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO NĂM 2014

THÔNG TIN VỀ

BÁO CÁO NĂM 2014
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2014

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH
CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2014 tiếp tục được lập thành báo
cáo riêng biệt với Báo cáo thường niên. Trong báo cáo này, Vinamilk
tiếp tục đề cập đến các khía cạnh về phát triển bền vững, được chia
làm 03 nội dung chính là Kinh tế - Môi trường và Xã hội. Báo cáo Phát
triển bền vững 2014 của Vinamilk được lập dựa theo tiêu chuẩn và
các hướng dẫn của tiêu chuẩn GRI – G4.

Các nội dung về Phát triển bền vững được Vinamilk
xác định dựa trên mức độ quan tâm của cả Công
ty và các bên liên quan. Sự quan tâm về các vấn
đề của các bên liên quan được Vinamilk ghi nhận
và đánh giá mức độ ưu tiên thông qua các kênh
thông tin:

Thông tin về báo cáo

66 Các cổ đông: Thông qua ý kiến các thành viên
HĐQT đại diện cho các cổ đông lớn và các ý
kiến đóng góp được ghi nhận trong hoạt động
quan hệ cổ đông.

66 Kỳ báo cáo: Báo cáo này được lập cho niên độ kết thúc vào ngày
31/12/2014 (cùng niên độ Báo cáo thường niên năm 2014).

66 Khách hàng, người tiêu dùng: Kết quả khảo sát
khách hàng, người tiêu dùng và các ý kiến ghi
nhận thông qua hoạt động tư vấn, chăm sóc
khách hàng.
66 Người lao động: Kết quả khảo sát nhân viên và
các kênh tiếp nhận ý kiến khác.
66 Cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương:
Thông qua quá trình làm việc trong các dự án
đầu tư, tổ chức hoạt động tại địa phương.

66 Báo cáo Phát triển bền vững sẽ được lập theo định kỳ hàng năm.
Cốt yếu

PHẠM VI CỦA BÁO CÁO
Phạm vi về đơn vị báo cáo

Các giới hạn về phạm vi báo cáo

Báo cáo này được lập cho phạm vi hoạt động của:

Báo cáo này không bao gồm phạm vi hoạt động của:

66 Vinamilk.
66 Công ty TNHH Một thành viên Bò Sữa Việt
Nam: Bao gồm hoạt động 4 trang trại.
66 Công ty TNHH Một thành viên Sữa Lam Sơn: Bao
gồm hoạt động của 1 nhà máy và 1 trang trại.
Do đó, trong báo cáo này số lượng nhà máy và
trang trại sẽ được tổng hợp chung là 13 nhà máy
và 5 trang trại.
Phạm vi về lĩnh vực hoạt động
Báo cáo này được lập trong phạm vi lãnh thổ Việt
Nam, trong lĩnh vực sản xuất sữa, nước giải khát và
hoạt động chăn nuôi bò sữa tại các trang trại.

66 Công ty TNHH Một thành viên Bất động
sản Quốc tế: Đã hoàn tất giải thể vào tháng
1/2015.
66 Phòng khám An Khang: Hoạt động phòng
khám có các đặc thù khác với lĩnh vực kinh
doanh chủ yếu và không chiếm tỷ trọng
đáng kể trong hoạt động của Vinamilk.
66 Công ty Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa:
Công ty đang trong giai đoạn triển khai các
xây dựng cơ sở vật chất và tái cơ cấu.
66 Công ty Angkormilk: Công ty đang trong giai
đoạn xây dựng cơ sở vật chất.
66 Công ty Driftwood: Đang trong giai đoạn
thiết lập cơ chế thống kê, phân loại dữ liệu.

Quan trọng với
xã hội, cộng đồng

PHÁT TRIỂN
ĐỊA PHƯƠNG
HOẠT ĐỘNG
CỘNG ĐỒNG

Ít quan
trọng hơn

Các thông tin ghi nhận được phân tích và đánh giá
dựa trên các tiêu chí:

SẢN PHẨM
MÔI TRƯỜNG

66 Mức độ quan trọng đối với Công ty.
66 Mức độ quan trọng đối với cộng đồng và xã hội.

AN TOÀN
LAO ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC

Quan trọng đối với Công ty

Các mảng nội dung sẽ được đánh giá mức độ
quan trọng từ sự kết hợp giữa mức độ quan trọng
đối với Công ty và đối với cộng đồng, xã hội.
Cốt yếu

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ VỀ BÁO CÁO

Báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở tài liệu
Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững do Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức
IFC (International Finance Corporation) phát hành.

Các ý kiến đóng góp cho báo cáo hoặc những câu
hỏi liên quan đến báo cáo có thể gửi ý kiến, câu hỏi
trực tiếp trên website của Vinamilk tại mục Phản hồi
thông tin (http://www.vinamilk.com.vn/?vnm=FAQ)
hoặc email đến các thành viên phụ trách Chương
trình Phát triển bền vững.

Đồng thời, báo cáo cũng được tham khảo và
xây dựng theo các hướng dẫn Global Reporting
Initative (GRI), Guidelines 4 về lĩnh vực sản xuất
thực phẩm (G4 Content Index - Food Processing
Sector Supplement).

34

VINAMILK
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

BÁO CÁO NĂM 2014 (tiếp theo)

35

THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO NĂM 2014

CAM KẾT VỚI

CÁC BÊN LIÊN QUAN
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo chương trình và các thành viên tham gia chương trình bao gồm:
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC – HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
BÀ BÙI THỊ HƯƠNG
Giám đốc Điều hành Hành chính – Nhân sự & Đối ngoại,
email: bthuong@vinamilk.com.vn

Phụ trách chung.

BÀ VŨ BÍCH NGHĨA
Giám đốc Nhân sự, email vbnghia@vinamilk.com.vn

Phụ trách các vấn đề về nhân sự
và môi trường làm việc.

ÔNG NGUYỄN QUỐC VIỆT
Trưởng ban Quản lý Nguồn nhân lực, email: nqviet@vinamilk.com.vn

Phụ trách các vấn đề về quản lý
đội ngũ nguồn nhân lực, đề bạt
thăng tiến.

ÔNG LÊ MỸ HÀ
Trưởng ban Đào tạo, email: lmha@vinamilk.com.vn

Phụ trách các vấn đề về đào tạo.

BÀ DƯƠNG THỊ TRÚC LY
Trưởng ban Tuyển dụng, email: dttly@vinamilk.com.vn

Phụ trách các vấn đề tuyển dụng.

ÔNG ĐỖ THẾ TUYẾN
Trưởng ban Tiền lương & phúc lợi, email: dttuyen@vinamilk.com.vn

Phụ trách các vấn đề về tiền
lương, thưởng và phúc lợi cho
nhân viên.

BÀ PHẠM HỒNG HẠNH
Chuyên viên Đối ngoại , email: phhanh@vinamilk.com.vn

Phụ trách các hoạt động cộng
đồng.

ĐỐI VỚI
NGƯỜI TIÊU DÙNG

ĐỐI VỚI
CỔ ĐÔNG

ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG

ĐỐI VỚI
NHÀ NƯỚC

ĐỐI VỚI
ĐỐI TÁC

ĐỐI VỚI
NHÂN VIÊN

SẢN PHẨM – MÔI TRƯỜNG & NĂNG LƯỢNG
ÔNG NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Giám đốc Điều hành Sản xuất, email: nqkhanh@vinamilk.com.vn

Phụ trách về vấn đề Sản phẩm
- Môi trường & Năng lượng trong
hoạt động sản xuất.

ÔNG TRỊNH QUỐC DŨNG
Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu,
email: tqdung@vinamilk.com.vn

Phụ trách các vấn đề về
Môi trường - Năng lượng trong
hoạt động các trang trại.

ÔNG NGUYỄN QUỐC PHONG
Trưởng ban Quản lý Năng lượng & Môi trường,
email: nqphong@vinamilk.com.vn

Phụ trách triển khai các hoạt
động quản lý môi trường và tiết
kiệm năng lượng.

ÔNG HÀ VĂN THUẬN
Trưởng ban Kỹ thuật, email: hvthuan@vinamilk.com.vn

Phụ trách triển khai các hoạt
động quản lý môi trường và năng
lượng tại các trang trại.

NHÓM ĐIỀU PHỐI VÀ LẬP BÁO CÁO
Phụ trách điều phối, tổng hợp chương trình và công tác lập báo cáo, bao gồm các thành viên:

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC

66 Đa dạng hóa sản phẩm, tạo
ra sự tối ưu cho khách hàng
trong việc lựa chọn và tiếp
cận sản phẩm.

66 Tuân thủ các chính sách, quy định của Nhà nước
trong lĩnh vực hoạt động.

66 Tạo cái mới và gia tăng giá
trị sản phẩm theo hướng tốt
cho dinh dưỡng và sức khỏe
con người.
66 Sản phẩm được tạo ra với
mức giá phù hợp.

ÔNG NGUYỄN TƯỜNG HUY - Giám đốc Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro, email: nthuy@vinamilk.com.vn

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG

BÀ TRẦN THỊ MỸ HẠNH - Trưởng ban Quản lý rủi ro, email: ttmhanh1@vinamilk.com.vn

66 Đảm bảo cho các cổ đông
một khoản đầu tư an toàn,
sinh lợi một cách bền vững.

BÀ TRẦN THỊ HOA - Chuyên viên Kiểm soát hệ thống, email: tthoa@vinamilk.com.vn

66 Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ về thuế một
cách đầy đủ, kịp thời.
ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
66 Tạo ra sự thỏa mãn, hài lòng của nhân viên về môi
trường, an toàn, sức khỏe và thu nhập.
ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC
66 Hợp tác phát triển trên cơ sở cùng có lợi, minh bạch
và có trách nhiệm với xã hội.
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
66 Có trách nhiệm, chia sẻ giá trị và chung tay phát
triển cộng đồng.
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TRỌNG ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG

Với hệ thống sản xuất không ngừng được đầu
tư, trong năm 2014, chúng tôi vẫn tiếp tục thực
hiện để đạt được mục tiêu năng lượng giai đoạn
2013 - 2017 với các chương trình hành động liên
quan đến quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO
50001:2011, thực hiện các giải pháp cải tiến hoạt
động, sử dụng năng lượng sạch và kiểm soát phát
thải hiệu quả.

Mục tiêu năng lượng
giai đoạn 2013 - 2017
(sản xuất)

TẠI VIỆT NAM, VINAMILK ĐANG DUY TRÌ HỆ THỐNG
SẢN XUẤT VỚI 13 NHÀ MÁY VÀ 5 TRANG TRẠI.
VIỆC VẬN HÀNH HỆ THỐNG NÀY YÊU CẦU MỘT KHỐI LƯỢNG
LỚN NGUỒN NĂNG LƯỢNG (NHIÊN LIỆU, ĐIỆN,...) VÀ
TÀI NGUYÊN NƯỚC, ĐỒNG THỜI SẼ TẠO RA MỘT LƯỢNG
PHÁT THẢI LỚN. ĐÓ LÀ LÝ DO QUAN TRỌNG
CỦA VINAMILK VÌ KHÔNG NHỮNG TIÊU TỐN MỘT KHOẢNG
CHI PHÍ LỚN MÀ CÒN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VINAMILK VỚI
CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG, SỰ NÓNG LÊN CỦA TRÁI ĐẤT,
SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI.

3

Tiết kiệm
%
từ 2013 - 2017

Với hệ thống trang trại, Vinamilk chú trọng để xử
lý chất thải. Hiện tại hệ thống quản lý và xử lý của
Vinamilk có thể kiểm soát tốt lượng phát thải từ hoạt
động chăn nuôi bò, toàn bộ nước thải sau xử lý
được đưa vào tưới tiêu trong trồng trọt. Giai đoạn
tiếp theo, Vinamilk tiếp tục hoàn thiện hệ thống
quản lý môi trường đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO
14001 cho tất cả các trang trại.

GIẢI PHÁP 2014

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.

Áp dụng quản lý
năng lượng theo tiêu
chuẩn ISO 50001:2011.

8/13 nhà máy đã đạt
chứng nhận ISO 50001:
2011.

Sử dụng nhiên liệu
sạch, nhiên liệu sinh
khối thay nguồn nhiên liệu
truyền thống.

2.

13/13 nhà máy sử dụng
CNG/ Biomas thay thế
dầu FO.

3.

04 nhà máy được kiểm
toán năng lượng định kỳ
2014.

Kiểm toán năng
lượng định kỳ.

4.

Sử dụng thiết bị tiết
kiệm năng lượng
trong chiếu sáng.

5.

Đào tạo cán bộ
quản lý năng lượng
cho các nhà máy.

12/13 nhà máy đã triển
khai thực hiện thay thế
hệ thống chiếu sáng nhà
xưởng bằng đèn Led tiết
kiệm năng lượng.

Đào tạo và cấp chứng chỉ
cho cán bộ quản lý năng
lượng 8 nhà máy khu vực
phía Nam và trụ sở chính
tại HCM.

VINAMILK
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NĂNG LƯỢNG

TRONG SẢN XUẤT

3.663.645

kg dầu FO

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN 50001: 2011

Tổng tiết kiệm
(quy đổi qua kg dầu FO)

NĂNG LƯỢNG SẠCH
THAY THẾ CHO NGUỒN NĂNG LƯỢNG CŨ
Chương trình thay thế nguồn năng lượng địa
khai (FO) bằng nguồn năng lượng sạch (CNG
và Biomass) được triển khai rộng rãi trong năm
2014 với kết quả 13/13 nhà máy đã chuyển đổi
hoàn toàn sang sử dụng nguồn năng lượng mới.

HIỆN 8/13 NHÀ MÁY CỦA VINAMILK
ĐANG VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ
NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN
ISO 50001:2011 (TĂNG THÊM 6 NHÀ MÁY
SO VỚI 2013).

Với kết quả này, Vinamilk sẽ góp phần giảm tiêu
hao nguồn năng lượng địa khai và đặc biệt đóng
góp vào vấn đề giảm phát thải gây hiệu ứng nhà
kính thông qua cắt giảm được một lượng khá lớn
dầu FO trên toàn hệ thống sản xuất.

Tổng lượng sử dụng năm 2014

Tiêu chuẩn này yêu cầu Vinamilk thiết lập một hệ thống
quản lý đối với vấn đề năng lượng tại từng nhà máy, đảm
bảo từ việc thiết lập chính sách, hệ thống mục tiêu và quá
trình hoạch định, đo lường, theo dõi, cải tiến liên tục để đạt
được mục đích sử dụng năng lượng hiệu quả.

Tiết kiệm (quy đổi qua kg dầu FO)

CNG (mmBTU)

415.871

534.539 kg

Hơi bão hòa (tấn)

118.527

3.129.106 kg

Tổng tiết kiệm

3.663.645 kg

Ghi chú: Phương thức quy đổi:
66 Sử dụng CNG tiết kiệm 5% so với sử dụng dầu FO (quy đổi)
66 Sử dụng hơi bão hòa (Biomass) tiết kiệm 33% so với sử dụng FO (quy đổi)

Quy trình hoạch định năng lượng tại các nhà máy của VNM:

Nhận diện các dạng
năng lượng sử dụng
tại nhà máy

Xác định các khu vực/
dòng sản phẩm sử
dụng năng lượng đáng
kể (> 5%)

Xem xét việc sử dụng năng lượng
của các khu vực trên

Tiên Sơn

Tiên Sơn

Lam Sơn

Lam Sơn

Nghệ An

Theo dõi
và đo lường
năng lượng

Tìm kiếm
và phân tích các
cơ hội cải tiến

Nghệ An

CÁC NHÀ MÁY
ÁP DỤNG
CNG, BIOMASS
NĂM 2013

Đà Nẵng

CÁC NHÀ MÁY
ÁP DỤNG
CNG, BIOMASS
NĂM 2014

Đà Nẵng

Bình Định

Bình Định

Sữa bột Việt Nam

Sữa bột Việt Nam

Nước giải khát

Nước giải khát

Sữa Việt Nam

Sữa Việt Nam

Sài Gòn

Sài Gòn

Thống Nhất

Thực hiện cải tiến/
chương trình hành động

Trường Thọ

Thống Nhất
Dielac

Cần Thơ

Trường Thọ
Cần Thơ

Nhà máy đã sử dụng CNG/Biomas

sử dụng dầu FO

Dielac

VINAMILK
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NĂNG LƯỢNG
TRONG SẢN XUẤT (tiếp theo)

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
Chương trình thay thế đèn Led chiếu sáng nhằm tiết kiệm năng
lượng trong năm 2014 đã triển khai ở 8 nhà máy còn lại với tổng
chi phí 13,1 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2014, chương trình này
đã hoàn tất với tổng cộng 12 nhà máy triển khai thay thế thiết bị
chiếu sáng tại các nhà xưởng và ngoài trời.

13,1

TỶ VNĐ

Tổng chi phí đèn Led
chiếu sáng tại 8 nhà máy

KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP
Chương trình kiểm toán năng lượng được thực hiện định kỳ 3 năm/lần cho mỗi nhà máy. Từ kết quả kiểm
toán và các giải pháp đề xuất trong báo cáo kiểm toán, các nhà máy lựa chọn và thực hiện một số giải
pháp cải tiến hiệu quả về sử dụng năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt. Một số giải pháp thực hiện theo
đề xuất của kiểm toán, xem ở Bảng Giải pháp thực hiện năm 2014.

Giải pháp thực hiện trong kỳ
Tiết kiệm năng lượng & tài nguyên nước (*)
TT

Các giải pháp, sáng kiến cải tiến

Điện Kwh/
năm

Dầu
kg/năm

CNG
mmBTU/năm

Nước m /
năm
3

Chi phí đầu tư
(triệu đồng)

Chi phí tiết kiệm (*)
(triệu đồng/ năm)

NHÀ MÁY TIÊN SƠN
1

Lắp đặt biến tần cho các motor trục khuấy cho bồn nấu sữa đặc 1 - 3, bồn A – F

65.060

65,0

97,5

2

Lắp hệ thống đèn Led hành lang PX

23.333

72,0

35

10,0

48,8

33,0

62,4

70,0

388,8

NHÀ MÁY LAM SƠN
1

Chia nhỏ diện tích kho mát

32.887

3

Lắp biến tần cho động cơ máy thổi khí XLNT

39.000

4

Tối ưu hóa chương trình hệ thống chế biến, thu hồi nước nóng từ hệ thống UHT

7.500

-

-

23.884

VINAMILK
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NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT (tiếp theo)
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Giải pháp thực hiện trong kỳ
Tiết kiệm năng lượng & tài nguyên nước (*)
TT

Các giải pháp, sáng kiến cải tiến

Điện Kwh/
năm

Dầu
kg/năm

Chi phí đầu tư
(triệu đồng)

Chi phí tiết kiệm (*)
(triệu đồng/ năm)

CNG
mmBTU/năm

Nước m /
năm

-

-

70,0

100,0

-

-

70,0

60,0

3

NHÀ MÁY NGHỆ AN
1

Lắp đặt biến tần cho hệ thống bơm nước lạnh

63.171

2

Lắp đặt biến tần cho hệ thống xử lý nước thải

37.902

-

NHÀ MÁY ĐÀ NẴNG
1

Chia nhỏ diện tích kho mát

136.572

269,3

180,3

2

Điều phối vận hành hợp lý các máy nén khí, ưu tiên sử dụng máy có biến tần

114.279

-

150,8

3

Điều phối vận hành máy nén lạnh vào giờ thấp điểm, trữ lạnh trong bể nước lạnh

4

Sử dụng lò hơi công suất nhỏ hơn phù hợp với kế hoạch sản xuất

5

Sử dụng nước sau xử lý để tưới cây

-

10,0

86,43

6.893

7,5

55,14

NHÀ MÁY BÌNH ĐỊNH
1

Thu hồi nước ngưng dùng để hâm bơ

-

2

Sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây

3

Lắp đặt VSD (bộ biến tầng) cho các bơm nước lạnh, bơm nước cấp sản xuất, bơm cấp Pasteurizer 15000 1/h

45.000

21,0

63,86

4

Thay thế motor công suất nhỏ hơn cho Homo. UHT 4000 l/h

105.600

40,0

147,84

5

Tối ưu hóa vận hành máy thổi khí của hệ thống XLNT

24.856

5,0

34,80

6

Điều chỉnh hợp lý chế độ điều khiển quạt dàn ngưng hệ thống lạnh

46.080

5,0

64,51

7

Điều phối vận hành máy nén lạnh hạn chế vận hành ở các giờ cao điểm

-

5.724

-

30,00
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NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT (tiếp theo)
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Tiết kiệm năng lượng & tài nguyên nước (*)
TT

Các giải pháp, sáng kiến cải tiến

Chi phí đầu tư
(triệu đồng)

Chi phí tiết kiệm (*)
(triệu đồng/ năm)

Điện Kwh/
năm

Dầu
kg/năm

CNG
mmBTU/năm

Nước m /
năm

90.000

-

-

-

35,0

126

3

NHÀ MÁY TRƯỜNG THỌ
1

Dời dàn lạnh kho số 4 tránh hơi lạnh thổi trực tiếp ra hướng cửa ra vào và thay thế các gioăng làm kín cửa

2

Cải tạo và lắp đặt hệ thống tháp tuần hoàn nước cấp.

-

-

-

62.400

50,0

250

3

Chống đóng cáu cặn lò hơi

-

-

446

-

95,0

150

4

Chỉnh áp suất hoạt động của máy nén khí GA90 VSD

75.000

-

-

-

-

120

5

Lắp cửa đóng mở tự động cho cửa xuất hàng của kho lạnh số 4

50.160

-

-

-

100,0

75

6

Lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt khói thải cho 3 lò hơi

-

-

1.440

-

1.759,0

540

17.000

20,0

116

73,0

311

1.053,5

234

10,0

247

NHÀ MÁY SÀI GÒN
1

Vệ sinh tự động băng tải A1

2

Giảm thất thoát năng lượng kho lạnh 2

3

Thu hồi nước ngưng

4

Cải tạo lại hệ thống lạnh NH3 sau khi di dời 2 máy nén lạnh Frick

216.000
25.200
175.200

NHÀ MÁY CẦN THƠ
1

Tận dụng nước thải sau xử lý để vệ sinh băng tải máy ép bùn HT.XLNT

5.616

-

44,5

2

Thu hồi nước trao đổi nhiệt của hệ thống UHT 6.000 lít/giờ về bể chứa nước cấp

3.120

-

24,7

3

Thiết kế, chế tạo bồn rửa dép ba ngăn bằng inox

1.168

-

9,3

-

3.000

800,0

249,0

-

-

50,0

44,6

9.840

-

-

200,0

98,0

NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT
1

Sáng kiến chương trình chạy Unitherm với Ozone

-

26.400

2

Lắp đặt VSD cho máy thổi khí của hệ thống XLNT

29.700

3

Lắp đặt hệ thống thu hồi nước ngưng UHT và Unitherm

4

Lắp đặt VSD cho bơm Cooling tower CB và điều hòa không khí

7.650

-

-

-

100,0

23,0

5

Cải tiến chương trình chạy standby Unitherm - Giải pháp tiết kiệm năng lượng khu vực máy rót

2.000

3.200

-

-

-

23,0

6

Điều chỉnh tỷ lệ hòa trộn nhiên liệu/ không khí cấp lò hơi

6.363

-

-

-

107,0

7

Tối ưu hóa vận hành giàn ngưng

29.000

-

-

-

-

40,0

8

Tối ưu hóa áp suất vận hành hệ thống khí nén

92.000

-

-

-

124,0
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NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT (tiếp theo)
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

Tiết kiệm năng lượng & tài nguyên nước (*)
TT

Các giải pháp, sáng kiến cải tiến

Điện Kwh/
năm

Dầu
kg/năm

CNG
mmBTU/năm

Nước m3/
năm

Chi phí đầu tư
(triệu đồng)

Chi phí tiết kiệm (*)
(triệu đồng/ năm)

327,0

206,0

40,0

140,8

32,2

48,3

NHÀ MÁY DIELAC
1

Thay tôn sáng cho khu vực sản xuất

147.420

2

Kiểm tra thay thế các Joint mặt bích, đường ống hơi, các bẩy hơi và bơm nước ngưng sấy trục

3

Thay bóng đèn T5 thay cho T8

4

Điều chỉnh tỷ lệ % Oxy cho lò hơi Loos

-

-

1.065

-

220,0

408,0

5

Tận dụng hơi ngọn để sản xuất hơi thấp áp

-

-

976

-

200,0

374,0

6

Tối ưu hóa hệ thống khí nén ZT90

97.581

-

-

-

-

137,0

7

Tối ưu hóa vận hành bơm nước cấp

22.176

-

-

-

22,0

31,0

8

Lắp biến tần 22KW cho các bơm nước lạnh Chiler tháp 2

48.051

-

-

-

40,0

68,0

9

Lắp VSD cho máy thổi khí của hệ thống XLNT

95.520

-

-

-

48,7

138,5

10

Chuyển đổi hệ thống khí LPG nhà ăn sang đốt khí CNG

-

359

-

10,0

123,3

-

-

-

10.000

-

98,4

335

1.296

40.320

NHÀ MÁY SỮA BỘT VIỆT NAM
1

Tận dụng nước sau khi ép bùn
NHÀ MÁY SỮA VIỆT NAM

1

Cải tạo hệ thống điều khiển chiếu sáng theo thời gian sản xuất phòng rót và khu vực DE,
điều khiển tự động theo thời gian sản xuất

107.747

-

-

-

5,0

161,0

3

Điều phối vận hành máy nén khí

120.000

-

-

-

-

180,0

4

Điều phối vận hành máy nén lạnh

50.000

-

-

-

-

75,0

5

Lắp hệ thống thu hồi nước ngưng tái sử dụng lò hơi 10T

-

9.417

-

730

50,0

194,2

6

Lắp hệ thống nước sau xử lý dùng ép bùn, vệ sinh khu vực XLNT

-

-

-

13.000

-

123,5

2.236.765

74.366

4.621

187.907

6.777

7.536

TỔNG
(*): số liệu ước tính trong báo cáo kiểm toán năng lượng
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NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT (tiếp theo)
KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP
Các chỉ số về năng lượng trong hoạt động sản xuất
Tiêu chí

Cường độ năng lượng theo từng loại (/tấn sản phẩm)

2012

2013

2014

Tổng sản lượng (Tấn)

768.552

814.387

843.557

% biến động sản lượng

16,07%

5,96%

3,58%

TỔNG NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG PHÂN LOẠI THEO TỪNG NGUỒN:
Dầu FO (kg)

10.367.891

3.741.599

1.811.057

% biến động so với năm trước

-2,3%

-63,9%

-51,60%

Bình quân (kg)/ tấn sản phẩm

13,49

4,59

2,15

433.999.917.260

156.623.334.140

75.810.861.559

283.120

255.245

185.887

-0,70%

-9,85%

-27,17%

0,37

0,31

0,22

12.457.280.000

11.230.780.000

8.179.015.432

Tổng năng lượng tiêu thụ (kjun)
Gas (kg)
% biến động
Bình quân(kg)/ tấn sản phẩm
Tổng năng lượng tiêu thụ (kjun)
Điện (kwh)

86.983.440

110.452.250

118.470.050

11,27%

26,98%

7,26%

Bình quân(kwh)/ tấn sản phẩm

113,18

135,62

140,44

Tổng năng lượng tiêu thụ (kjun)

313.136.904.662

397.623.681.910

426.487.442.660

32.413

97.061

118.527

269,00%

199,45%

22,12%

0,04

0,12

0,14

113.971.887.120

341.289.770.640

416.768.415.030

16.231

380.737

415.871

22,10%

134,57%

9,23%

0,21

0,47

0,49

17.121.627.432

401.628.800.664

438.690.815.248

1.158.916.53

1.606.602.72

1.619.257.93

% biến động

Biomass (Tấn hơi)
% biến động
Bình quân(tấn hơi)/ tấn sản phẩm
Tổng năng lượng tiêu thụ (kjun)
CNG (mm BTUi)
% biến động
Bình quân(mm BTUi)/ tấn sản phẩm
Tổng năng lượng tiêu thụ (kjun)
Tổng tiêu thụ năng lượng/ tấn sản phẩm
+ Kjun/ tấn sản phẩm

Năng lượng

Đơn vị tính

2012

2013

2014

Dầu FO

kg/tấn sản phẩm

13,49

4,59

2,15

Gas

kg/tấn sản phẩm

0,37

0,31

0,22

Điện

kwh/tấn sản phẩm

113,18

135,62

140,44

Tấn hơi/tấn sản phẩm

0,04

0,12

0,14

mm BTUi/tấn sản phẩm

0,21

0,47

0,49

Biomass
CNG

DẦU FO
(kg)

GAS
(kg)

ĐIỆN
(kwh)
135,62 140,44

0,37

13,49

BIOMASS
(tấn hơi)

0,31

CNG
(mm BTUi)

0,14

0,47

0,49

0,12

113,18
0,22

0,21
4,59

0,04
2,15

2012 2013 2014

2012 2013 2014

2012 2013 2014

PHÂN TÍCH:
66 Cường độ sử dụng dầu FO (kg FO/tấn sản
phẩm) giảm một cách đáng kể từ năm 2012
– 2014. Đây là kết quả của việc sử dụng năng
lượng sạch CNG/Biomass để thay thế tại 13
nhà máy. Điều này tương ứng cường độ sử
dụng năng lượng sạch CNG và Biomass tăng
dần qua các năm.
66 Cường độ sử dụng điện (kwh/tấn sản phẩm):
Tính toàn hệ thống, chỉ số này tăng nhẹ so với
năm 2013 mặc dù áp dụng rất nhiều giải pháp

2012 2013 2014

2012 2013 2014

tiết kiệm tại từng nhà máy. Nguyên nhân là vì
năm 2014, hai nhà máy lớn nhất và hiện đại
nhất của Vinamilk là Sữa Việt Nam và Sữa Bột
Việt Nam được tăng công suất sử dụng so với
năm đầu tiên hoạt động 2013, cắt giảm công
suất tại các nhà máy cũ. Hai nhà máy sử dụng
các công nghệ hiện đại và tự động hóa hoàn
toàn, vì thế lượng điện cần cho 1 tấn sản phẩm
cao hơn nhiều so với các nhà máy cũ. Trong
các giai đoạn tiếp theo, Vinamilk sẽ tiếp tục
thống kê và phân tích để tiếp tục triển khai các
giải pháp tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng
lượng điện.
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NĂNG LƯỢNG

TRONG CHĂN NUÔI

CÁC CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG TRONG CHĂN NUÔI
Tiêu chí báo cáo
Tổng sản lượng (ĐVT: 1.000 lít sữa tươi)
% biến động sản lượng

2012

2013

2014

20.050

23.950

29.472

57,63%

19,45%

23,05%

TỔNG NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG PHÂN LOẠI THEO TỪNG NGUỒN VÀ TỶ LỆ BIẾN ĐỘNG:
Dầu FO
(kg)

152.520

184.864

227.283

% biến động

36,01%

21,21%

22,09%

7,61

7,71

7,98

3.200.257

4.186.618

4.835.928

56,23%

30,8%

15,5%

159,61

174,8

130

Bình quân(kg)/ 1.000 lít
Điện (kwh)
Kwh
% biến động
Bình quân(kwh)/ 1000 lít

DẦU FO (kg)

ĐIỆN (kwh)

227.283

2014
2013
2012

184.864
152.520

4.835.928

2014
2013
2012

4.186.618
3.200.257
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SỬ DỤNG

TÀI NGUYÊN NƯỚC

VIỆT NAM LÀ MỘT TRONG 5 QUỐC GIA CHỊU ẢNH HƯỞNG
NẶNG NỀ NHẤT CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CÓ KHẢ NĂNG TÁC
ĐỘNG MẠNH LÊN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ LÀM CHO NHỮNG
VẤN ĐỀ VỐN RẤT NGHIÊM TRỌNG CÀNG NGHIÊM TRỌNG
HƠN. NHIỀU VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC HIỆN CHỈ TIỀM ẨN
Ở DẠNG CÁC NGUY CƠ THÌ CÓ THỂ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
NAY MAI. THEO DỰ BÁO, TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
SẼ LÀM DÒNG CHẢY TRONG MÙA KHÔ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG
SÔNG CỬU LONG (CHỈ TÍNH RIÊNG LƯỢNG NƯỚC PHÁT SINH
TRONG VÙNG) SUY GIẢM KHOẢNG 4,8% VÀO NĂM 2020, 14,5%
VÀO NĂM 2050 VÀ KHOẢNG 33,7% VÀO NĂM 2100. NHỮNG TÁC
ĐỘNG NÊU TRÊN CÙNG VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC CỦA CÁC QUỐC GIA ĐỀU TĂNG
LÊN MẠNH MẼ TRONG NHỮNG NĂM TỚI THÌ TÌNH TRẠNG THIẾU
NƯỚC, KHAN HIẾM NƯỚC SẼ NGÀY CÀNG GIA TĂNG.

Để phục vụ cho sản xuất và chăn nuôi,
Vinamilk hiện đang sử dụng hai nguồn
nước bao gồm: nước mua từ các đơn
vị cung cấp nước và nước ngầm (một
phần rất nhỏ nước hồ). Tuy nhiên, theo
chủ trương giảm dần khai thác nước
ngầm, hiện tại một số các nhà máy
đang cắt giảm toàn bộ theo lộ trình các
giếng khoan để thay thế bằng nguồn
nước thủy cục.

3.556.419
m3

Năm 2012

Trích bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai
tại buổi tọa đàm về đề tài nước Việt Nam - Hungary.

4.111.163
m3

Năm 2013

4.247.455
m3

Năm 2014

TỔNG KHỐI LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG

Năm 2014, một số nhà máy tận dụng nước thải sau
xử lý để tưới cây xanh trong khuôn viên nhà máy,
nhà vệ sinh. Nhờ việc này, Vinamilk đã tiết kiệm
đáng kể một lượng nước phải khai thác phục vụ
cho tưới tiêu, đặc biệt ở các nhà máy lớn với lượng
cây xanh nhiều như nhà máy sữa Việt Nam.
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SỬ DỤNG
TÀI NGUYÊN NƯỚC (tiếp theo)

NGUỒN NƯỚC SỬ DỤNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ
STT

Đơn vị

TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC (SẢN XUẤT & CHĂN NUÔI)
Nước ngầm

Nước thủy cục

Nước hồ

NHÀ MÁY
1

Nhà máy Sữa Tiên Sơn





2

Nhà máy Sữa Lam Sơn

-



3

Nhà máy Sữa Nghệ An

-



4

Nhà máy Sữa Đà Nẵng

-



5

Nhà máy Sữa Bình Định





6

Nhà máy Sữa Thống Nhất





7

Nhà máy Sữa Trường Thọ





8

Nhà máy Sữa Sài Gòn

-



9

Nhà máy Sữa Cần Thơ

-



10

Nhà máy Nước giải khát





11

Nhà máy Sữa Dielac

-



12

Nhà máy Sữa Bột Việt Nam

-



13

Nhà máy Sữa Việt Nam





Lâm Đồng

2

Tuyên Quang

3

Bình Định



4

Hà Tĩnh



5

Nghệ An



6

Thanh Hóa



7

Tây Ninh



2012

2013

2014

Tổng khối lượng nước sử dụng theo từng nguồn (m3):

3.556.419

4.111.163

4.247.455

66 Khai thác nước ngầm

1.925.645

1.894.055

2.095.129

66 Mua từ đơn vị cung cấp nước

1.484.774

2.109.433

2.044.651

146.000

107.675

107.675

Phân loại nước sử dụng theo mục đích sử dụng (m3):

3.556.419

4.111.163

4.247.455

66 Sản xuất

3.228.944

3.711.163

3.860.330

327.475

400.000

387.125

4,2

4,56

4,58

16,3

16,7

13,13

Tái chế/tái sử dụng trong sản xuất

6,85%

5,69%

5,13%

Tái chế/tái sử dụng trong chăn nuôi

100%

100%

100%

66 Nước hồ tự nhiên

66 Chăn nuôi

TRANG TRẠI
1

Tiêu chí đo lường




Hiệu quả sử dụng nước
Bình quân trong sản xuất (m3/ tấn sp)
Bình quân trong chăn nuôi (m3/ 1.000 lít sữa tươi)

NƯỚC SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT
Bình quân trong sản xuất (m3/ tấn sp)

NƯỚC SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI
Bình quân trong chăn nuôi (m3/ 1.000 lít sữa tươi)

4,2

4,56

4,58

16,3

16,7

13,13

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

VINAMILK
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

58

59

MÔI TRƯỜNG - NĂNG LƯỢNG

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ

KIỂM SOÁT CHẤT THẢI
TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT THẢI TRONG SẢN XUẤT

Tổng sản lượng (tấn)

QUẢN LÝ CHẤT THẢI TRONG CHĂN NUÔI

2012

2013

2014

768.552

814.387

843.557

2.244.183

2.671.849

2.376.019

2,92

3,28

2,81

2.852.842

4.086.107

4.369.134

3,71

5,01

5,18

95.556.672

89.566.251

88.673.261

124

109

105

3.153.768

3.124.516

3.045.923

4,1

3,83

3,61

0,05%

0,05%

0,05%

Tổng khối lượng chất thải:
Chất thải rắn:

66 Tổng khối lượng (kg)
66 Kg/Tấn sản phẩm

Chất thải lỏng: 66 Tổng khối lượng (lít)
66 Lít/Tấn sản phẩm
Khí thải (CO2): 66 Tổng khối lượng (kg)
66 Kg/Tấn sản phẩm
Bùn thải:

66 Tổng khối lượng (kg)
66 Kg/Tấn sản phẩm

Tỷ lệ chất thải nguy hại trong tổng lượng chất thải
Khối lượng nước thải được xử lý đáp ứng tiêu chuẩn
xả thải:
66 Thải vào tự nhiên
66 Thải vào khu xử lý chung của khu công nghiệp
66 Số vụ rò rỉ chất thải

Tổng số tiền phạt ( triệu đồng)

5 trang trại cũ hiện đang vận hành theo công nghệ Biomas - toàn bộ
lượng nước thải sau khi qua HT xử lý Biogas được chứa trong các hồ
lót bạt HDPE và tái sử dụng phục vụ tưới tiêu đồng cỏ của trang trại
và đồng cỏ của người dân vùng lân cận, không xả thải ra môi trường.
Với công nghệ này:

2.226.757

2.731.112

2.656.269

908.286

829.359

1.601.638

1.318.471

1.901.753

1.054.631

0

0

0

66 3 Trang trại Thanh Hóa, Bình Định và Đà Lạt đang thực hiện triển
khai xin cấp phép theo chỉ tiêu nước thải theo QCVN 39:2011/
BTNMT và đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt.
66 2 Trang trại Hà Tĩnh, Như Thanh đang trong giai đoạn hoàn thiện
xây dựng cũng đã triển khai chuẩn bị để áp dụng theo QCVN
39:2011/BTNMT trong năm 2015.

Tuân thủ về môi trường
Số lần bị phạt về môi trường

NĂM 2014, VINAMILK
ĐÃ ĐƯA VÀO VẬN
HÀNH 2 TRANG TRẠI
MỚI (HÀ TĨNH VÀ
NHƯ THANH). VỚI
HAI ĐƠN VỊ NÀY,
VINAMILK ĐÃ ĐẦU
TƯ HỆ THỐNG XỬ LÝ
NƯỚC THẢI NGAY
TỪ KHI XÂY DỰNG
CƠ BẢN, TRONG ĐÓ
MỘT TRANG TRẠI ĐÃ
THEO CÔNG NGHỆ
BIOMAS, TRANG
TRẠI CÒN LẠI THEO
KẾ HOẠCH SẼ ĐƯỢC
ĐẦU TƯ THEO CÔNG
NGHỆ NÀY TRONG
NĂM 2015

1

-

0

170

-

0

66 2 Trang trại Tuyên Quang và Nghệ An: đã được phê duyệt tiêu
chuẩn nước thải theo QCVN 39:2011/BTNMT (tiêu chuẩn nước
dùng cho tưới tiêu).

Năm 2015, Vinamilk cũng sẽ hoàn thành hệ thống quản lý môi trường
tại trang trại để đạt theo tiêu chuẩn ISO 14001 về quản lý môi trường.

VINAMILK
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

60

61

MÔI TRƯỜNG - NĂNG LƯỢNG

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
VÀ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI (tiếp theo)

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐƯỢC GHI NHẬN

TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG:

Tổng sản lượng sữa tươi (1.000 lít sữa tươi)

2012

2013

2014

20.050

23.950

29.472

16.234.731

17.992.525

20.801.237

809

751

706

241.274

201.680

258.338

12

8,4

8,77

Tổng khối lượng chất thải:
Chất thải rắn:

66 (Kg)
66 Kg/1.000 lít

Chất thải lỏng: 66 (m3)
66 m3/1.000 lít
Tỷ lệ chất thải nguy hại

0,49%

Tuân thủ về môi trường
Số lần bị phạt về môi trường
Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
Chi phí liên quan đến hoạt động kiểm soát chất thải

1

-

0

170

-

0
597.163.540
(VNĐ)

TRONG NĂM
2014, TOÀN BỘ
5 TRANG TRẠI
ĐANG HOẠT ĐỘNG
CỦA VINAMILK
ĐẠT CHỨNG CHỈ
GLOBAL G.A.P.

Giải thưởng môi trường TP. Hồ Chí Minh được phát động lần đầu tiên năm
2014 nhằm biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu có ý
thức và hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, mang lại
lợi ích thiết thực cho xã hội. 3/3 nhà máy tại TP. HCM của Vinamilk, bao
gồm Trường Thọ, Thống Nhất, Sài Gòn đã nhận được giải thưởng này.
Đây là một điều rất có ý nghĩa cho Vinamilk vì sự nỗ lực sản xuất một cách
có trách nhiệm với môi trường và được xã hội ghi nhận.
Trong năm 2014, toàn bộ 5 trang trại đang hoạt động của Vinamilk đạt
Chứng chỉ Global G.A.P. (Chứng chỉ Thực hành Nông nghiệp tốt) (2 trang
trại còn lại mới đưa vào hoạt động năm 2014). Đối với vấn đề môi trường,
trang trại bò sữa muốn đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P. phải có hệ thống
xử lý nước thải đảm bảo an toàn, có chương trình tiết kiệm điện năng và
nguồn tài nguyên nước, có đủ số cây xanh quanh trang trại, không sử
dụng thuốc diệt cỏ làm ảnh hưởng cảnh quan giúp duy trì không khí trong
lành và quan trọng nhất là không ảnh hưởng đến môi trường sống của
người dân xung quanh. Đây là kết quả từ những nỗ lực của Vinamilk trong
lĩnh vực chăn nuôi suốt những năm qua và Vinamilk sẽ tiếp tục mục tiêu
hoàn thiện vấn đề này tại hệ thống trang trại và xin cấp chứng nhận cho
những trang trại còn lại.
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KINH TẾ

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
GIÁ TRỊ MANG LẠI CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN

KINH TẾ

Tiền cổ tức 2014:

CỔ ĐÔNG

NHÀ NƯỚC

NHÂN VIÊN

4.000.511TRIỆU VNĐ

Tiền thuế nộp ngân sách nhà nước:

3.501.072 TRIỆU VNĐ

Tiền lương, thu nhập, phụ cấp:

1.475.436 TRIỆU VNĐ

VINAMILK TIẾP TỤC DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO
PHƯƠNG CHÂM “SỰ

PHÁT TRIỂN CỦA DOANH
NGHIỆP GẮN LIỀN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
NỀN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG”. THEO ĐÓ, NĂM 2014,
VINAMILK ĐÃ KHÔNG NGỪNG GIA TĂNG CÁC GIÁ TRỊ MANG
LẠI CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN, KHẲNG ĐỊNH HÌNH ẢNH CỦA
MÌNH BẰNG CÁCH ĐÓNG GÓP CHO LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA
NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
NHẰM TẠO KẾT NỐI GIỮA HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP VÀ
ĐỊA PHƯƠNG.

NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG

CỘNG ĐỒNG

Giá trị giao dịch:

25.681.986 TRIỆU VNĐ

Giá trị giao dịch:

33.068.937 TRIỆU VNĐ

Tiền đóng góp cho cộng đồng, xã hội:

16,9 TỶ VNĐ

VINAMILK
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KINH TẾ

TÁC ĐỘNG

KINH TẾ GIÁN TIẾP
TUÂN THỦ NGHĨA VỤ VỀ THUẾ, NGÂN SÁCH

TOP

10

Doanh nghiệp nộp thuế lớn
nhất Việt Nam năm 2014

Vinamilk cam kết luôn tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ của mình
đối với ngân sách địa phương, nhà nước một cách đầy đủ, kịp thời và
tuân thủ pháp luật.

10.930

Vinamilk luôn tự hào được nằm trong danh sách những công ty nộp
thuế cao nhất Việt Nam qua các năm. Vinamilk lọt Top 10 Doanh
nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2014.

Tổng đàn bò
tại 7 trang trại Vinamilk
năm 2014

THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH
AN SINH XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC

244,3

TỶ VNĐ

Giá trị tham gia
“bình ổn thị trường”
năm 2014

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
PHỤC VỤ NHU CẦU CHẾ BIẾN
Con

Cùng với chiến lược đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi,
Vinamilk tự hào là một trong các đơn vị đi đầu trong việc góp phần
phát triển ngành nông nghiệp chăn nuôi bò sữa theo phương thức
hiện đại, cải tiến hiệu quả và nâng cao giá trị sản phẩm cho cả
Vinamilk và các hộ chăn nuôi bò sữa của Việt Nam.

XÂY DỰNG TRANG TRẠI
VÀ ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI TIÊN TIẾN

66 Tiếp tục tham gia tích cực vào chương trình “Bình ổn thị trường”
về các mặt hàng sữa do Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM chủ
trì. Năm 2014, Vinamilk đã tham gia chương trình với lượng sản
phẩm tương đương với 244,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2014, Vinamilk hiện có 7 trang trại bò sữa (trong
đó trang trại Hà Tĩnh và Như Thanh - Thanh Hóa là trang trại mới) đã
đi vào hoạt động với tổng đàn bò sữa lên đến 10.930 con, hầu hết
bò sữa đều là giống bò sữa cao sản HF thuần chủng. Tính riêng năm
2014, Vinamilk đã nhập 8 lần với 1.679 con bò sữa.

66 Tài trợ kinh phí để xây dựng trạm Y tế Thống Nhất – Thanh Hóa,
góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân địa phương và cán bộ
công nhân viên cư trú trên địa bàn với giá trị trên 1 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2014, Vinamilk có 5 trang trại đạt Chứng nhận quốc
tế Thực hành Nông nghiệp tốt toàn cầu Global G.A.P.

TẠO VIỆC LÀM
VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
66 Phát triển vùng nguyên liệu sữa tươi nằm trong chiến lược phát
triển bền vững và dài hạn của Công ty. Ngoài hệ thống trang trại
hiện hữu, Công ty đang triển khai thêm 2 dự án trang trại bò sữa
quy mô lớn Tây Ninh và Thống Nhất – Thanh Hóa. Khi đi vào hoạt
động, Vinamilk sẽ góp phần trực tiếp và gián tiếp tạo ra việc làm
tại các địa phương.
66 Bên cạnh đó, với việc phát triển hệ thống phân phối sản phẩm
của mình, Vinamilk tiếp tục góp phần tạo lập một hệ thống với hơn
260 doanh nghiệp và hơn 4.500 việc làm ổn định ở khắp các tỉnh
thành cả nước.

VINAMILK
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KINH TẾ

TÁC ĐỘNG
KINH TẾ GIÁN TIẾP(tiếp theo)

PHÁT TRIỂN CÙNG NGƯỜI CHĂN NUÔI BÒ SỮA
Bên cạnh việc phát triển của mô hình trang trại quy
mô lớn, Vinamilk cũng luôn đồng hành với người
chăn nuôi bò sữa trong việc phát triển vùng nguyên
liệu sữa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các
hộ chăn nuôi.
66 Tạo nguồn đầu ra vững chắc và giá thu mua
hợp lý cho người chăn nuôi.
66 Hỗ trợ người chăn nuôi phát triển sản xuất và
cải tiến hiệu quả.
66 Thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm
nông nghiệp có liên quan như sản phẩm nông
nghiệp làm thức ăn cho đàn bò sữa ( như ngô,
cỏ voi, rơm tươi…).
Năm 2014, Vinamilk đã đẩy mạnh các hoạt động
khuyến nông, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, con
giống để chia sẻ với người nông dân những kỹ
thuật, công nghệ mới:
66 Tiến hành tư vấn trực tiếp cho 3.265 hộ dân
chăn nuôi bò sữa có chất lượng sữa kém, gọt
móng bò cho 66 hộ tương ứng với 154 con bò.

66 Tiến hành 31 lớp tập huấn trên cả nước, chủ đề
tập huấn năm 2014 là “Thức ăn cho bò sữa và
cách thức phối trộn khẩu phần ăn hợp lý cho bò”.
66 Triển khai chương trình Quản lý công việc qua
Máy tính bảng GPS – Kênh Phát triển Vùng
nguyên liệu tạo thuận tiện trong việc kiểm soát
và kiểm tra chuồng trại hộ nông dân.
Ngoài ra, để hỗ trợ các hộ chăn nuôi có cái Tết
ấm cúng, gia tăng sự gắn kết giữa Vinamilk và các
hộ chăn nuôi, Vinamilk đã thực hiện chương trình
“Cùng Vinamilk tích lũy điểm, vui xuân đón Tết”.
Vinamilk đã hỗ trợ tổng cộng hơn 45,7 tỷ đồng cho
6.105 hộ trên tổng số 6.618 hộ dân đang bán sữa
cho Vinamilk. Trung bình, mỗi hộ dân được nhận
khoảng 7,5 triệu đồng. Trang trại được hỗ trợ cao
nhất là trang trại của ông Lâm Văn Trung ở Ấp 3,
Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. HCM với
mức hỗ trợ được nhận gần 288 triệu đồng. Chương
trình đã giúp các hộ dân có cái Tết ấm cúng hơn.

CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN VÙNG SỮA TƯƠI NGUYÊN LIỆU
Bảng thể hiện các chỉ số trong hoạt động phát triển vùng sữa tươi nguyên liệu:
2012

2013

2014

8.124

8.818

10.930

6.096

5.092

6.624

141,54

132,61

154,44

19,43%

(6,3)%

16,46%

11.021

12.741

13.762

Quy mô trang trại
Tổng đàn bò tại các trang trại
Hoạt động thu mua từ người nông dân
Sữa tươi nguyên liệu
Số lượng hộ nông dân Vinamilk thu mua sữa tươi
Sản lượng sữa thu mua (triệu lít)
Tỷ lệ biến động sản lượng sữa thu mua
Giá sữa tươi thu mua bình quân
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XÃ HỘI

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ

VIỆC LÀM BỀN VỮNG

XÃ HỘI

LÀ MỘT TRONG NHỮNG DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU Ở
VIỆT NAM, VINAMILK NHẬN THỨC RÕ TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA
MÌNH ĐẾN CỘNG ĐỒNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA
XÃ HỘI. CHÚNG TÔI CŨNG THẤU HIỂU SỰ THÀNH CÔNG CỦA
MỘT DOANH NGHIỆP SẼ KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ NHỮNG
CON SỐ VỀ DOANH THU THỂ HIỆN TRÊN CÁC BẢNG BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN MÀ CÒN LÀ NHỮNG GÍA TRỊ VƯỢT TRỘI VÀ
LÂU DÀI MÀ DOANH NGHIỆP ĐÓ XÂY DỰNG VÀ MANG ĐẾN
ĐƯỢC CHO MỌI NGƯỜI.
VỚI NHỮNG MONG MUỐN ĐÚNG ĐẮN VÀ NHỮNG HÀNH
ĐỘNG THIẾT THỰC CỦA MÌNH, VINAMILK ĐÃ ĐƯỢC NHỚ
ĐẾN LÀ “THƯƠNG HIỆU GẮN BÓ CỘNG ĐỒNG”.

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG
LUÔN ĐƯỢC VINAMILK CHÚ TRỌNG VÀ PHÁT TRIỂN. CÁC CHÍNH SÁCH
NHÂN SỰ HỢP LÝ, THU HÚT TRÊN CÁC KHÍA CẠNH TUYỂN DỤNG, ĐÀO
TẠO & PHÁT TRIỂN, LƯƠNG THƯỞNG & PHÚC LỢI, PHÁT TRIỂN NHÂN
LỰC ĐƯỢC XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI, DUY TRÌ VÀ LIÊN TỤC CẢI TIẾN.

Nguồn nhân lực là tài sản vô giá giúp doanh nghiệp
thực hiện các mục tiêu cũng như vươn đến sự phát
triển bền vững ở các lĩnh vực. Vinamilk cũng không
là ngoại lệ. Nguồn nhân lực là một trong những
nguồn lực quan trọng luôn được Vinamilk chú trọng
và phát triển. Các chính sách nhân sự hợp lý, thu
hút trên các khía cạnh Tuyển dụng, Đào tạo & Phát
triển, Lương thưởng & Phúc lợi, Phát triển nhân lực
được xây dựng, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến.

tương lai. Vinamilk lần đầu tiên triển khai chương
trình Quản trị viên Tập sự trên phạm vi toàn quốc.
Chương trình tập hợp những ứng viên có tiềm năng,
trải qua quá trình sàng lọc, đào tạo, thử thách để
lựa chọn những quản trị viên chất lượng cao sau
18 tháng. Cho đến hết năm 2014, Vinamilk đã hoàn
thành việc xây dựng chương trình, thực hiện các
giai đoạn “Sàng lọc & Tuyển dụng”, “Kế hoạch đào
tạo và phát triển”, “Hội nhập”.

Trong năm 2014, Vinamilk tiếp tục theo đuổi mục
tiêu phát triển một đội ngũ nhân tài giàu năng lực
lẫn kinh nghiệm thông qua việc tiếp tục thực hiện
chương trình Hoạch định Nhân sự kế thừa (SP) và
chương trình Quản trị viên tập sự (MT).

Giải thưởng:

66 Chương trình Hoạch định Nhân sự Kế thừa (SP):
Là chương trình xây dựng và duy trì một đội ngũ
nhân sự kế thừa đối với các vị trí cao cấp, quan
trọng. Năm 2015, chương trình đã hoàn thành giai
đoạn “Đánh giá năng lực ứng viên tiềm năng”, xây
dựng “Kế hoạch đào tạo và phát triển” cho các ứng
viên tiềm năng.
66 Chương trình Quản trị viên Tập sự (MT) 2014:
Là chương trình tìm kiếm và phát triển các nhân
tố tài năng trẻ thành những nhà quản trị trong

Vinamilk vinh dự nhận kết quả là một trong 100
Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với vị trí thứ 2 trong
tổng thể và là Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp
dẫn nhất hai hạng mục Lương, thưởng, phúc lợi
và Chất lượng công việc & cuộc sống năm 2014.
Đây là kết quả từ khảo sát “Nơi làm việc tốt nhất
Việt Nam” do mạng cộng đồng nghề nghiệp cấp
quản lý Anphabe và Công ty Nghiên cứu thị trường
Nielsen phối hợp thực hiện hàng năm.
Khảo sát năm nay được triển khai trực tuyến từ
tháng 10/2014 – 1/2015 với 15.578 đáp viên thuộc
24 ngành nghề trên toàn quốc hoàn thành. Điểm
mới của khảo sát năm nay là các doanh nghiệp
vừa được đánh giá bởi ý kiến của nhân viên nội bộ,
vừa được đánh giá bởi các nhân lực hoạt động bên
ngoài hoạt động cùng ngành.
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TỔNG QUAN VỀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
Tổng số lao động của Vinamilk năm 2014 là trên 5.500 người với đa dạng ngành nghề, độ tuổi, trình độ
chuyên môn. Vinamilk luôn giữ vững quan điểm tôn trọng và đối xử bình đẳng đối với nhân viên, không
phân biệt đối xử về giới tính, vùng miền, tôn giáo. Mỗi người, dù ở lĩnh vực hay trình độ nào đều được tạo
điều kiện để thể hiện giá trị của mình và là một phần trong thành công chung của tổ chức.
Chỉ số về lực lượng lao động của Vinamilk và các công ty con

Chỉ số về tỷ lệ Cấp quản lý/ Tổng số lao động

Tỷ lệ Cấp quản lý/Tổng số lao động

7,1%

Theo giới tính:

Năm

2012

2013

2014

+ Nam

74,7%

Số lao động bình quân

4.510

5.570

5.738

+ Nữ

25,3%

3.605

4.143

4.267

74,3%

74,4%

74,5%

Theo tuổi tác

1.248

1.427

1.462

25,7%

25,6%

25,5%

1.703

1.813

1.812

35,1%

28,7%

31,58%

307

334

351

6,3%

6,00%

6,12%

235

251

314

4,8%

4,51%

5,47%

2.608

3.172

3.261

53,7%

60,75%

56,83%

1.448

1.835

1.727

29,8%

32,94%

31,1%

2.046

2.263

2.428

42,2%

40,63%

42,31%

1.009

1.100

1.241

20,8%

19,75%

21,63%

350

372

342

7,2%

6,68%

5,96%

2.322

2.469

2.462

47,9%

44,33%

42,91%

396

505

487

8,2%

9,07%

8,49%

2.075

2.515

2.694

42,8%

45,15%

46,95%

60

81

95

1,1%

1,45%

1,66%

Nam
Giới tính
Nữ
Sản xuất – Chế biến
Bán hàng trực tiếp
Ngành nghề
Hoạt động nông nghiệp
Các hoạt động hỗ trợ (Mua hàng,
Kế toán, Nhân sự, Hành chính, IT, ...)
< 30
30 -> 40
Độ tuổi
40 -> 50
> 50
Bằng nghề

Trình độ học vấn

Cao đẳng
Đại học
Trên Đại học

+ < 30 tuổi

4,9%

+ Từ 30 tới 50 tuổi

84,5%

+ Trên 50 tuổi

10,6%
Biểu đồ tổng số lao động theo độ tuổi

Biểu đồ tổng số lao động theo giới tính

4,9%
10,6%
25,3%

74,7%

74,7%

25,3%

84,5%

dưới

30 tuổi

4,9%

30 tuổi

50 tuổi

trên

50 tuổi

84,5% 10,6%

QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Mối quan hệ lao động giữa Vinamilk và người lao động được xác lập trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với
quy định của pháp luật:
66 Tất cả nhân viên được xác lập hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của
vị trí công việc.
66 Mọi quyền lợi của người lao động theo Bộ Luật lao động đều được đảm bảo.
66 Vinamilk tuyệt đối không sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức.
66 Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng cho toàn bộ nhân viên.

VINAMILK
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

72

73

XÃ HỘI

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ
VIỆC LÀM BỀN VỮNG (tiếp theo)

Thống kê về quan hệ lao động và biến động trong kỳ (Vinamilk và các công ty con):

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC AN TOÀN
VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Năm
Hợp đồng lao động

2012

2013

2014

Không xác định thời hạn

3.771

4.201

4.396

Xác định thời hạn (1-3 năm)

1.012

1.268

1.297

70

101

45

100%

100%

100%

Thời hạn ngắn hơn 1 năm (*)
Tỷ lệ nhân viên được ký hợp đồng lao động

Làm việc tại Vinamilk, tất cả nhân viên đều được bảo đảm môi trường
làm việc an toàn, được chăm sóc sức khỏe và hưởng các chế độ bảo
hiểm hữu ích.

AN TOÀN LAO ĐỘNG
Vinamilk tiếp tục duy trì các hoạt động để đảm bảo an toàn lao động
với 100% nhân viên được tập huấn.

Biến động về nhân viên
Tuyển dụng mới

565

852

446

**Theo độ tuổi
66 < 30 tuổi

314

66 Từ 30 tới 50 tuổi

128

66 Trên 50 tuổi

4

100%

Nhân viên được tập huấn
AN TOÀN LAO ĐỘNG

24/24

Bảo hiểm tai nạn
cho nhân viên

** Theo giới tính
66 Nam

320

66 Nữ

126

Nghỉ việc (**)

229

227

303

66 Nghỉ hưu

20

28

27

209

199

276

66 Chấm dứt hợp đồng

(*) Các hợp đồng lao động có thời hạn ngắn hơn một năm là các hợp đồng thuộc một trong hai nhóm:
66 Hợp đồng thử việc.

BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Vinamilk tiếp tục thực hiện các gói bảo hiểm y tế theo quy định của
pháp luật Việt Nam và các gói bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cho người
lao động nhằm mang đến cho người lao động những hỗ trợ tốt nhất.
66 Bảo hiểm tai nạn 24/24 cho nhân viên.
66 Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho nhân viên: người lao động sẽ được
trả bảo hiểm cho việc điều trị bệnh tật nội và ngoại trú, thai sản và
chăm sóc răng. Bên cạnh đó, đối với cấp quản lý thì người lao động
còn được hỗ trợ bổ sung về chăm sóc sức khỏe cho người thân.
66 Đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật do tai nạn: mức bảo
hiểm bồi thường lên đến tối đa 30 tháng lương gần nhất.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CƠ CHẾ BẢO HIỂM
Điều khoản hỗ trợ

2013

2014

X

X

Toàn bộ nhân viên (từ
tháng 9/2013 bắt đầu áp
dụng với tất cả nhân viên)

X

Bảo hiểm sức khỏe cho người thân

Cấp quản lý

Cấp quản lý

Tử vong hoặc thương tật do tai nạn

X

X

Tai nạn 24/24
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

66 Hợp đồng đối với người lao động có số tháng làm việc còn lại đến tuổi hưu nhỏ hơn 12 tháng.
(**) Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty đều áp dụng đúng quy định của pháp luật
về thời hạn thông báo. Theo đó, thời hạn thông báo là 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn và 45
ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn.

Năm 2014, Vinamilk đã tổ chức chương trình đánh giá An toàn lao
động trên toàn hệ thống ở tất cả các nhà máy, trang trại.
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HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Các hoạt động hỗ trợ về chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho nhân
viên tiếp tục được Vinamilk phát huy trong năm 2014:

KHÁM SỨC KHỎE
ĐỊNH KỲ

TIÊU CHÍ

66 Tổ chức và cung cấp các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh
an toàn thực phẩm: thực phẩm sử dụng bắt buộc phải có nguồn
gốc xuất xứ được cung cấp từ những đơn vị có uy tín.
66 Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên: đây là chương
trình được Công ty cam kết và được quy định trong Thỏa ước lao
động tập thể. Theo đó:
66

Lao động nam : 01 lần/năm.

66

Lao động nữ

: 02 lần/năm.

66 Tổ chức tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh Cúm cho tất cả nhân viên.

CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG

1 lần/năm

2 lần/năm

Tiêm phòng vắc xin
ngừa bệnh Cúm cho tất
cả nhân viên

NĂM
2012

2013

2014

Chi phí sử dụng cho việc đảm bảo an toàn lao động
(Tỷ đồng)

14,37

11,7

11,9

Chi phí bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho
nhân viên (Tỷ đồng)

2,16

10,5

13,4

3,6

5,25

6,24

Số ca tai nạn lao động (*) :

0

0

2

+ Số người tử vong do tai nạn

0

1

1

+ Số trường hợp bị ảnh hưởng đến khả năng lao động

0

1

1

Chi phí cho hoạt động chăm sóc sức khỏe

Tổng số trường hợp bị bệnh nghề nghiệp hoặc nguy
cơ cao về bệnh nghề nghiệp (**)
(*) Số ca tai nạn được ghi nhận trong báo cáo này
là các ca được xem là nghiêm trọng - người lao
động bị ảnh hưởng đến sức lao động và có thời
gian ngừng việc để phục hồi.
Đối với 2 trường hợp xảy ra vào năm 2014:
66 Trường hợp tử vong:
Nhân viên của nhà máy tử vong do tai nạn giao
thông trên đường đi làm. Nhân viên được hỗ trợ
từ Nhà máy, Bảo hiểm (75 triệu) và đang được
xét chi bảo hiểm thêm 30 tháng lương.
66 Trường hợp tai nạn lao động:
Là trường hợp nhân viên nhà ăn bị bỏng độ 2 do
trượt té. Nhân viên được hỗ trợ tiền lương trong
thời gian điều trị 180 ngày, chi trả từ bảo hiểm
cho chi phí điều trị và hỗ trợ từ Công đoàn, cán
bộ công nhân viên Công ty.
(**) Là các trường hợp phát hiện bệnh nghề nghiệp
thông qua kết quả khám sức khỏe định kỳ hàng
năm. Số ca phát hiện cộng dồn qua các năm là 9
ca bị điếc nghề nghiệp và các nhân viên này được
chuyển công tác ngay khi phát hiện.

9

Hiện nay, Công ty có chính sách đối với các trường
hợp phát hiện bị bệnh nghề nghiệp:
1. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi phát
hiện có triệu chứng hoặc nguy cơ mắc bệnh nghề
nghiệp.
66 Khám định kỳ để phát hiện bệnh nghề nghiệp.
66 Cung cấp và giám sát sử dụng các công cụ
bảo hộ: nút tai chống ồn, bịt tai chống ồn.
66 Xử lý giảm thiểu tiếng ồn.
66 Thực hiện bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật.
66 Chuyển công tác khác nếu cần thiết.
2. Chuyển công tác khác ngay khi phát hiện bệnh
nghề nghiệp.
3. Cho người lao động đi khám chuyên sâu và
thực hiện các biện pháp điều trị để phục hồi khả
năng thính lực và giảm thiểu sự ảnh hưởng của
bệnh nghề nghiệp đối với sức khỏe của người
lao động.
4. Bồi dưỡng 1.000.000đ/năm (theo quy định
trong Thỏa ước lao động tập thể) đối với các trường
hợp được xác định mắc bệnh nghề nghiệp.
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TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
Tổ chức Công đoàn
Công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người
lao động, được Vinamilk tổ chức ở tất cả các đơn vị hoạt
động. Mọi nhân viên đều được khuyến khích và tạo điều
kiện tham gia vào Công đoàn.
Cơ chế ghi nhận thông tin
Mọi nhân viên có thể phản ánh thắc mắc, khiếu nại của
mình thông qua các kênh:
66 Phòng Nhân sự Công ty, Ban Hành chính –
Nhân sự tại các đơn vị.
66 Tổ chức Công đoàn cơ sở tại các đơn vị.
66 Ngoài ra, Vinamilk còn xác lập một bộ phận
độc lập để tiếp nhận các phản ánh, khiếu nại,
tố cáo có tính chất nhạy cảm, nghiêm trọng để
nhân viên có thể trực tiếp phản ánh sự việc.
Việc phản ánh có thể thực hiện thông qua hình
thức mail (compliance@vinamilk.com.vn) hoặc
số điện thoại Complaince vào bất kỳ lúc nào.
Các thông tin về người phản ánh đều được bộ
phận tiếp nhận bảo mật.
Cơ chế giải quyết các tranh chấp lao động
Cơ chế giải quyết các tranh chấp lao động được Vinamilk
xác lập thành quy định chính thức và phổ biến đến toàn
bộ nhân viên. Việc giải quyết luôn đảm bảo có sự tham gia
của Công đoàn để đảm bảo tính công bằng, minh bạch.

PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
Hội đồng hòa giải của Công ty được thiết lập theo quy
định của pháp luật và có sự tham gia của cả đại diện người
sử dụng lao động và đại diện cho người lao động.

Vinamilk luôn duy trì, phát huy và cải tiến môi trường phát triển nhân viên
bởi đó là một trong những nhân tố cốt lõi để xây dựng một đội ngũ lao
động vững chắc.

Trân trọng giá trị lao động của nhân viên

ĐÀO TẠO

Chính sách về tiền lương, thu nhập cho nhân viên luôn
được xem xét và cập nhật để đảm bảo luôn duy trì được
các giá trị:

Năm 2014, hoạt động đào tạo của Vinamilk tiếp tục được chú trọng cải
tiến về chất lượng và hiệu quả đào tạo, hoạt động đào tạo hướng tới việc
đáp ứng nhu cầu công việc cả trong ngắn hạn và dài hạn.

66 Đáp ứng nhu cầu hợp lý trong cuộc sống cho
người lao động.

Cũng trong năm, Vinamilk tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo
nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý: “Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh”,
“Giám đốc Điều hành”, “Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý
cấp trung”...

66 Tương xứng với những đóng góp của người lao
động vào thành quả của Công ty.

Đào tạo nâng cao năng
lực của đội ngũ quản lý

66 Là một yếu tố quan trọng để nhân viên có thể
yên tâm làm việc và phát huy tốt nhất năng lực
của mình.

Tiêu chí

Chính sách tiền lương, thu nhập của Vinamilk được xây
dựng phù hợp với giá trị tạo ra của từng vị trí công việc.
Tại Vinamilk, không có sự khác biệt về chính sách tiền
lương, thu nhập giữa nam và nữ.
Vinamilk tự hào về những nỗ lực của mình đã mang lại
kết quả tốt đẹp với việc duy trì một đội ngũ nhân viên ổn
định, mở rộng đội ngũ với việc thu hút được thêm nhiều
nhân sự tài năng cùng với việc phát triển quy mô hoạt
động của Công ty. Kết quả này đã được công nhận bởi
kết quả xếp loại hạng nhất về Thương hiệu Nhà tuyển
dụng hấp dẫn nhất hai hạng mục Lương, thưởng, phúc
lợi và Chất lượng công việc & cuộc sống trong khảo sát
năm 2014 vừa rồi.

Chỉ số đo lường về hoạt động đào tạo (số liệu của Vinamilk, chưa bao gồm
các công ty con):
NĂM
2012

2013

2014

240

258

222

7.687

13.055

8,5

17

KPIs về chỉ số đào tạo
Số lượng khóa đào tạo
66 Đào tạo nội bộ
66 Đào tạo bên ngoài

222
Khóa đào tạo
năm 2014

42
198

Số lượt tham dự đào tạo

8.525

66 Cấp độ nhân viên

7.531

66 Cấp quản lý
Số giờ đào tạo/nhân viên

994
24

KPIs về ngân sách, chi phí dành cho hoạt động đào tạo
NĂM

Tỷ lệ biến động thu nhập bình quân
Thưởng từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tỷ đồng)
Các khoản phụ cấp khác (Tỷ đồng)

2012/2011

2013/2012

2014/2013

18,5%

22,7%

-0,05%

445,2

631

547

55

71

70

5,32

TỶ VNĐ

Ngân sách đào tạo
năm 2014

Ngân sách dành cho đào
tạo (Tỷ đồng)

5

6,5

5,32

Chi phí đào tạo sử dụng
thực tế (Tỷ đồng)

1,8

3,2

3,8

Tỷ trọng chi phí thực tế/
ngân sách (%)

36,4%

49%

71%

78
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NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ
VIỆC LÀM BỀN VỮNG (tiếp theo)

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ - THĂNG TIẾN
NHÂN VIÊN

VĂN HÓA VÀ ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG
CỦA NHÂN VIÊN

Chương trình Hoạch định Nhân sự kế thừa tiếp tục
được triển khai trong năm 2014. Chương trình tiếp
tục nhận được sự quan tâm ở cấp lãnh đạo cao
nhất và được sự đầu tư về nguồn lực thời gian, tài
chính hợp lý. Năm 2014, Vinamilk cũng triển khai
chương trình Quản trị viên tập sự lần đầu tiên, tạo
tiền đề xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động,
giàu năng lực. Đây cũng là một trong những bước
đi quan trọng trong chương trình Quản trị tài năng
mà Vinamilk sẽ thực hiện trong tương lai.

Phát triển văn hóa hòa hợp và sự hài lòng của
nhân viên:

NĂM
Với chỉ số trên cho thấy, việc triển khai công tác
đào tạo thực tế năm 2014 tiếp tục bám sát tốt hơn
so với kế hoạch dự kiến. Số lượt và số giờ tham dự
đào tạo của năm 2014 đều tăng, nguyên nhân do:
66 Tăng cường đào tạo cho nhân viên tại các nhà
máy mới (Nhà máy Sữa Bột Việt Nam, Nhà máy
Sữa Việt Nam) để đáp ứng yêu cầu vận hành
các hệ thống máy móc thiết bị mới.
66 Tăng cường đào tạo cho các Nhân viên Giám
sát nhà phân phối để nâng cao kỹ năng giám
sát và quản lý bán hàng.

ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN
Hệ thống đánh giá nhân viên một cách toàn diện
ở khía cạnh đánh giá năng lực và đánh giá hiệu
quả làm việc nhân viên (Performance Appraisal –
PA, Management by Objective - MBO) vẫn tiếp tục
được áp dụng và ngày càng cải tiến để nâng cao
hiệu quả trong thực tiễn. Hoạt động đánh giá giúp
cho việc gắn kết giữa mục tiêu Công ty với mục
tiêu của từng bộ phận và đến cấp nhân viên; giữa
hiệu quả hoạt động của Công ty với thành tích của
từng bộ phận, cá nhân.

Hoạt động đánh giá nhân viên là cầu nối liên kết và
cung cấp thông tin hữu ích cho các lĩnh vực khác:
66 Giúp nhân viên tự đánh giá kết quả và cải tiến
công việc.
66 Tạo cơ chế tương tác, đối thoại giữa nhân viên
và cấp quản lý.

Số lượng nhân
viên được đề
bạt thăng tiến
(*)
Tỷ lệ (%)

2012

2013

2014

42

97

65

0,98%

1,74%

1,1%

66 Là thông tin hữu ích cho việc xây dựng các
chương trình đào tạo.

(*) Số liệu thống kê của Vinamilk, số năm 2014 bao
gồm các công ty con.

66 Là căn cứ cho việc tăng lương, thu nhập đối với
các nhân viên có hiệu quả làm việc tốt trong năm.

Đây là số nhân viên được đề bạt thăng tiến lên cấp
bậc nhân viên cao hơn trong hệ thống cấp bậc của
Vinamilk.

66 Là cơ sở cho việc đề bạt thăng tiến nhân viên.
Đặc biệt trong năm 2014, Vinamilk đã tạm dừng chương
trình Đánh giá Quản trị theo mục tiêu (Management by
Objective – MBO) để hướng tới định hướng là các mục
tiêu trong MBO cần được thiết lập đầy đủ, phù hợp,
đạt mức độ thử thách cần thiết, có tham khảo áp dụng
các tiêu chuẩn và cách thực hành tiêu biểu của thế
giới nhằm đảm bảo hoàn thành những mục tiêu chung
của Công ty. Bộ mục tiêu MBO 2015 sẽ được thiết lập
trên định hướng này và sẽ được triển khai thực hiện để
phát huy toàn diện hiệu quả của chương trình.

66 Phát triển văn hóa hòa hợp
Môi trường và văn hóa làm việc trên nền
tảng trách nhiệm rõ ràng, thấu hiểu mục tiêu
chung, liền lạc trong liên kết công việc và trên
tinh thần hợp tác cùng đạt mục tiêu chung là
những điều được Vinamilk phát huy trong năm
2014. Tinh thần này là một trong những nhân
tố quan trọng góp phần đưa Công ty vượt qua
những khó khăn và đạt được kết quả hoạt động
như mong đợi.
Một môi trường làm việc dựa trên những giá trị
cốt lõi, quy tắc ứng xử minh bạch, công bằng
với phương châm hòa hợp giữa mục tiêu của tổ
chức với mục tiêu cá nhân, phối hợp làm việc
trên tinh thần “chặt chẽ nhưng không cứng
nhắc”, “linh hoạt nhưng không tùy tiện”, “hợp
tác nhưng không thỏa hiệp” sẽ tiếp tục là kim
chỉ nam trong hoạt động của Công ty và từng
thành viên.
66 Sự hài lòng của nhân viên

Tiêu chí

65
Nhân viên được
đề bạt thăng tiến

NĂM
2012

2013

2014

+ Điều kiện
làm việc

95,09%

96,94%

90,8%

+ Thu nhập

90,11%

95,03%

84,7%

+ Văn hóa
doanh nghiệp

95,09%

93,36%

87,6%

+ Đào tạo

83,20%

87,52%

83,5%
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TRÁCH NHIỆM

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
LÀ VẤN ĐỀ SỐNG CÒN CỦA
VINAMILK, ĐÂY LÀ NGUYÊN
TẮC GIÚP VINAMILK CHIẾM
ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG CỦA
KHÁCH HÀNG TRONG
SUỐT 39 NĂM HOẠT ĐỘNG
CỦA MÌNH VÀ SẼ LÀ MỘT
TRONG NHỮNG NGUYÊN
TẮC ĐƯA VINAMILK ĐI ĐẾN
MỤC TIÊU NẰM TRONG
TOP 50 DOANH NGHIỆP
SỮA LỚN NHẤT THẾ
GIỚI. TRÁCH NHIỆM CỦA
VINAMILK ĐỐI VỚI NGƯỜI
TIÊU DÙNG THỂ HIỆN QUA
3 VẤN ĐỀ: SẢN PHẨM AN
TOÀN CHO SỨC KHỎE; SẢN
PHẨM MANG LẠI GIÁ TRỊ
DINH DƯỠNG, GIẢI QUYẾT
CÁC VẤN ĐỀ VÀ NÂNG
CAO SỨC KHỎE; THÔNG
TIN ĐẦY ĐỦ, TRUNG THỰC.
NĂM 2014, VINAMILK CHÚ
TRỌNG VÀO VIỆC NÂNG
CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN
SỮA TƯƠI NGUYÊN LIỆU,
ĐÁNH GIÁ RỦI RO SẢN
PHẨM BỊ BẨN VÀ CẢI TIẾN
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
HIỆN HỮU, CUNG ỨNG CÁC
SẢN PHẨM MỚI GÓP PHẦN
ĐA DẠNG DANH MỤC SỰ
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI
TIÊU DÙNG.

HỆ THỐNG TRANG TRẠI CUNG CẤP SỮA TƯƠI
NGUYÊN LIỆU SẠCH CHO SẢN XUẤT
Để có đầu ra là nguồn sữa sạch và giàu dinh dưỡng, Vinamilk thực
hiện triệt để các yếu tố: Giống bò, nguồn thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật
chăn nuôi, an toàn vệ sinh, bảo quản sữa sau khi vắt.
Năm 2014, Vinamilk đã tiến thêm một bước dài trên hành trình mang
sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng. 5 trang trại chăn
nuôi bò sữa của Vinamilk gồm trang trại Nghệ An, Lâm Đồng, Tuyên
Quang, Thanh Hóa và Bình Định đều đã chính thức được công nhận
đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P. (Chứng chỉ Thực hành Nông nghiệp
tốt toàn cầu). Đây là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á và là
một trong những trang trại trên toàn Châu Á đạt được tiêu chuẩn này.
Global G.A.P. là bộ công cụ quản lý trang trại với những tiêu chí cực
kỳ nghiêm ngặt được công nhận trên toàn thế giới. Chẳng hạn như
về nguồn thức ăn cho bò sữa, thức ăn phải đảm bảo không có thuốc
bảo vệ thực vật, có xuất xứ rõ ràng của nhà cung cấp, được kiểm tra
chất lượng định kỳ, thậm chí đột xuất bất cứ lúc nào và luôn đạt mọi
chuẩn an toàn mà Global G.A.P. đề ra. Đặc biệt hơn cả, chuẩn quốc
tế Global G.A.P. đưa ra rất nhiều tiêu chí an toàn cho sức khỏe người
tiêu dùng. Chẳng hạn, sữa tươi của trang trại yêu cầu không có dư
lượng thuốc kháng sinh, được Cơ quan Thú y địa phương chứng nhận
không có bất kỳ dịch bệnh nào đối với người sử dụng…

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SỮA THU MUA TỪ HỘ NÔNG DÂN
Sữa tươi thu mua từ hộ nông dân hiện chiếm
khoảng 80% tổng lượng sữa tươi đưa vào sản xuất
của Vinamilk. Nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ
hơn chất lượng của nguồn cung cấp này, giai đoạn
2012 - 2016, Vinamilk sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế
hoạch nâng cấp hệ thống thu mua - các trạm trung
chuyển, trong đó quan trọng là nâng cấp thiết bị
trữ và vận chuyển sữa. Năm 2014, có thêm 27 trạm
trung chuyển được nâng cấp, nâng tổng số trạm
được nâng cấp lên 45 trạm. Năm 2015, Vinamilk
sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này cho khu vực

TP. HCM, Tiền Giang, Long An,Tây Ninh, Bình
Dương và Lâm Đồng.
Biện pháp thứ hai đã được thực hiện là vinamilk đầu
tư hệ thống Máy tính bảng được kết nối internet cho
nhân viên làm việc tại các trạm trung chuyển để
cập nhật thông tin giữa các trạm trung chuyển, nhà
máy sản xuất và văn phòng Công ty. Với hệ thống
này, thông tin và số liệu luôn đảm bảo tính chính
xác và độ tin cậy cao.

QUÁ TRÌNH THU MUA SỮA

Sữa được vắt
tại chuồng của
hộ nông dân

66 Bảo quản trong các can
thiếc/nhôm

Sữa tại trạm
trung chuyển

Sữa tại nhà
máy sản xuất

66 Nhân viên QA Vinamilk lấy
mẫu và kiểm tra sơ bộ đảm
bảo sữa đáp ứng các tiêu
chuẩn cảm quan và hàm
lượng vi sinh

66 Kiểm tra seal niêm phong

66 Bảo quản ở nhiệt độ < 6oC

66 Chỉ sữa đạt chất lượng mới
đưa vào sản xuất

66 Niêm phong bồn chứa và
chuyển về nhà máy sản xuất
trong vòng 24h từ khi tiếp nhận

66 Lấy mẫu và phân tích chất
lượng theo yêu cầu kỹ thuật
sữa tươi của VNM
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TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM (tiếp theo)
RỦI RO SẢN PHẨM BỊ NHIỄM BẨN
NẰM TRONG DANH MỤC RỦI RO QUAN TRỌNG CỦA VINAMILK
Phản hồi, khiếu nại của khách hàng là thông tin đầu vào
cho cải tiến hoạt động:
Nâng cao giá trị đối với sức khỏe con người
Công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm là
một trong những trọng tâm trong chiến lược phát
triển bền vững của Công ty trong dài hạn. Công ty
chú trọng nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản
phẩm có giá trị gia tăng và cao cấp hơn, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Trong năm 2014, Vinamilk đã cải tiến 58 sản phẩm
hiện tại và đưa ra thị trường 29 sản phẩm mới.
Cung cấp thông tin về sản phẩm đầy đủ và
trung thực
Thông tin trên nhãn, bao bì sản phẩm của Vinamilk
đảm bảo tuân thủ luật pháp và đầy đủ thông tin
cho quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
Các thông tin bao gồm:
66 Loại sản phẩm.
Theo kết quả lựa chọn danh mục rủi ro quan
trọng của Công ty theo chương trình quản lý
rủi ro từ các cấp quản trị cao nhất, rủi ro sản
phẩm bị nhiễm bẩn là một trong những rủi ro
quan trọng được đưa vào đánh giá, theo dõi
định kỳ và thiết lập các chương trình hành động
liên quan. Với hoạt động này, mục tiêu của
Vinamilk là phòng ngừa và giảm thiểu tất cả
các nguồn nguyên nhân gây ra sự nhiễm bẩn
trong sản phẩm của Vinamilk. Bước đi đầu tiên
trong hoạt động này là Vinamilk tự rà soát lại
toàn bộ hệ thống kiểm soát của mình thông qua
công cụ tự đánh giá kiểm soát CSA (Control self
assessment). Chương trình này sẽ đánh giá tất
cả các mối nguy từ khâu mua nguyên liệu đầu
vào, hệ thống quy trình sản xuất đến kiểm tra
chất lượng sản phẩm đầu ra. Từ kết quả đánh
giá, Vinamilk ghi nhận một hệ thống tự kiểm soát
đã được xây dựng và vận hành tốt tại các đơn vị
sản xuất của Vinamilk.

66 Thành phần của sản phẩm.
66 Thông tin dinh dưỡng.
66 Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
66 Hướng dẫn bảo quản, lưu trữ.
66 Ngày sản xuất và hạn sử dụng.
66 Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng của sản phẩm.
66 Các hệ thống quản lý chất lượng áp dụng trong
việc sản xuất.
66 Thông tin về Vinamilk và mã số kiểm soát của
đơn vị sản xuất.
66 Thông tin về số điện thoại, email để người tiêu
dùng có thể liên hệ.
66 Thông tin về tư vấn dinh dưỡng.
Những thông tin này không những nhằm mục đích
cung cấp thông tin cho người tiêu dùng mà còn để
Vinamilk kiểm soát chất lượng, hạn sử dụng sản
phẩm và thực hiện truy vết khi cần thiết.

Vinamilk đã thiết lập và duy trì các kênh thông tin trực tiếp tại nhà phân phối hoặc qua email,
điện thoại về đường dây nóng của Công ty để tiếp nhận tất cả ý kiến, phản hồi của khách
hàng, đặc biệt đối với vấn đề chất lượng sản phẩm. Tất cả khiếu nại từ khách hàng, người
tiêu dùng được Vinamilk ghi nhận và trao đổi, giải quyết với khách hàng trên quan điểm thỏa
mãn khách hàng và cải tiến hoạt động. Vinamilk xem phản hồi, khiếu nại của khách hàng
thể hiện sự quan tâm của họ dành cho Vinamilk và là nguồn thông tin đầu vào quý giá để
Vinamilk cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2014, Vinamilk đã nhận được
4.043 lượt phản hồi, ý kiến, khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Tất cả các
khiếu nại nhận được đã được bộ phận Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại giải
quyết kịp thời.
Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm toàn cầu năm 2014, (the IUFoST Global Food Industry
Awards 2014) là một sự công nhận của thế giới cho chất lượng sản phẩm sữa nước của Vinamilk
và là một minh chứng thuyết phục cho sự cam kết chất lượng đối với người tiêu dùng. Vinamilk
đã vượt qua hơn 100 sản phẩm được đề cử từ 70 quốc gia và là đại diện duy nhất trong ngành
sữa tại Việt Nam đạt giải.
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TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM (tiếp theo)

CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG VỀ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
STT

Tiêu chí

Mức độ

1

Tỷ lệ các sản phẩm Không sử dụng chất bảo quản/ Tổng số sản phẩm

100%

2

Nhà máy có chứng nhận về HACCP và ISO 9001: 2008

13/13

3

Tỷ lệ Nhà máy có Phòng thử nghiệm đạt Chứng chỉ công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC
17025:2005 về lĩnh vực Hóa, Sinh.

10/13

4

Số vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm

0

5

Số vụ vi phạm về nhãn hiệu, công bố thông tin sản phẩm

0

6

Số vụ phải thu hồi sản phẩm do không đảm bảo chất lượng

0

7

Phần trăm sản phẩm và dịch vụ trọng yếu được đánh giá tác động sức khỏe và
an toàn để cải thiện

100%

8

Tổng số sự cố không tuân thủ các quy định và các chuẩn mực (tự nguyện tham
gia) liên quan đến sự tác động về sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch vụ
trong suốt vòng đời

0

9

Tổng số sự cố không tuân thủ các quy định và quy tắc tự nguyện liên quan đến
thông tin sản phẩm và dịch vụ và việc ghi nhãn

0

10

Bán sản phẩm bị cấm và đang tranh chấp

0

11

Tổng số vụ không tuân thủ các quy định và bộ luật tự nguyện về truyền thông tiếp
thị, bao gồm hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ theo loại kết quả

0

12

Tổng số khiếu nại có chứng cứ về hành vi vi phạm quyền riêng tư của khách hàng
và việc mất dữ liệu khách hàng

0

13

Giá trị bằng tiền của các khoản tiền phạt đáng kể cho việc không tuân thủ luật
pháp và các quy định về việc cung cấp, sử dụng sản phẩm và dịch vụ

0

XÃ HỘI
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XÃ HỘI

CÁC HOẠT ĐỘNG

XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM VIỆT NAM
HÀNH TRÌNH

07

NĂM QUỸ SỮA
“VƯƠN CAO VIỆT NAM”

Đến cuối 2014, tổng số lượng sữa mà Quỹ sữa
đã đem đến cho hơn 310 nghìn trẻ em khó khăn
tại Việt Nam là gần 23,5 triệu ly sữa, tương đương
khoảng 84 tỷ đồng. Riêng năm 2014, Quỹ sữa tặng
cho 63 tỉnh thành là gần 2 triệu ly sữa, với tổng số
tiền là 8,5 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công của những chương trình khởi
đầu, Vinamilk đã tiếp tục phối hợp với Quỹ Bảo trợ
trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện
Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện chương trình Quỹ
6 triệu ly sữa trong năm 2009 giúp cho hàng chục
nghìn trẻ em Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước
được uống sữa mỗi ngày.

Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” khởi nguồn từ Quỹ
1 triệu ly sữa, 3 triệu ly sữa và 6 triệu ly sữa cho trẻ
em nghèo Việt Nam, một hoạt động trách nhiệm xã
hội do Vinamilk kết hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt
Nam thực hiện năm 2008, 2009 với mục đích chia
sẻ những khó khăn của trẻ em nghèo có hoàn cảnh
đặc biệt, bị suy dinh dưỡng nhằm góp phần giảm
tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong cả nước.

Trên nền tảng Quỹ 6 triệu ly sữa và với mục đích
xã hội hóa chương trình ý nghĩa này, bắt đầu từ
năm 2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã
cho phép Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai
chương trình Quỹ sữa “Vươn Cao Việt Nam” để có
thể huy động nhiều hơn các nguồn lực trong xã hội
đóng góp cho Quỹ sữa và đảm bảo “mọi trẻ em
đều có quyền được uống sữa mỗi ngày”.

350
310

300
250
200
150
100
50

50
1

40
2

84
23

TỶ VNĐ

Quỹ sữa tặng cho 63 tỉnh
thành phố năm 2014
Bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành Vinamilk trao tặng sữa
trực tiếp cho trẻ em tỉnh Thái Bình.

Ly sữa (ĐVT: Triệu)
Trẻ em (ĐVT: Nghìn)
Giá trị (ĐVT: Tỷ VNĐ)

2008

8,5

63

2014

23,5

Tỉnh thành

Quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam”
đến với hơn
TRIỆU
LY SỮA

cho trẻ em khó khăn
tại Việt Nam

310.000
trẻ em khó khăn
tại Việt Nam
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XÃ HỘI

CÁC HOẠT ĐỘNG
XÃ HỘI (tiếp theo)
QUỸ
“MỘT TRIỆU CÂY XANH CHO VIỆT NAM”
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

TRONG NĂM 2014, CÔNG TY ĐÃ THAM GIA, ĐÓNG GÓP RẤT NHIỀU
HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN KHÁC NHAU. TỔNG GIÁ TRỊ HOẠT ĐỘNG
CỘNG ĐỒNG LÀ 16,9 TỶ ĐỒNG. TRONG ĐÓ, MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
TIÊU BIỂU NHƯ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VINAMILK GÓP 01 NGÀY
LƯƠNG ỦNG HỘ CẢNH SÁT BIỂN KIỂM NGƯ TRƯỜNG SA TRONG
CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG SỨC HƯỚNG VỀ BIỂN ĐÔNG”. TÀI TRỢ 02
TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH “NGHĨA TÌNH BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO
QUÊ HƯƠNG”.

Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam
là hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Môi trường
(VEA) và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk
với mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các
tỉnh, thành phố nhằm cải thiện môi trường sống cho
người dân Việt Nam. Chương trình được mở rộng
đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết
thực cho cộng đồng như: khu dân cư, khu công
cộng, các tuyến đường trung tâm, trường học... tại
các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Trong năm 2012 và 2013, chương trình Quỹ 1 triệu
cây xanh cho Việt Nam đã tổ chức trồng cây tại 10
tỉnh thành trên toàn quốc với tổng số gần 100.000
cây xanh các loại. Năm 2014, chương trình quỹ
tiếp tục hành trình trồng cây và thực hiện trồng cây

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk trao tặng
bảng tài trợ cây xanh tượng trưng cho ông Trần Phong, đại
diện Tổng cục môi trường – Bộ Tài Nguyên & Môi Trường.

trên khắp vùng miền cả nước với khoảng 120.000 150.000 cây xanh các loại.
Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
(1954 - 2014), ngày 31.7 vừa qua, Quỹ 1 triệu cây
xanh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển
nông thôn tỉnh Điện Biên tiến hành trồng 40.000
cây xanh tại khu di tích đồi Độc Lập, tỉnh Điện Biên.
Trong năm 2014, tổng số tiền Công ty Vinamilk
đóng góp cho Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam
khoảng 1,5 tỷ đồng. Tiếp sau tỉnh Điện Biên, Quỹ 1
triệu cây xanh cho Việt Nam sẽ tiếp tục trồng cây
tại nhiều thành phố khác trên toàn quốc, góp phần
mang đến cuộc sống xanh cho môi trường sống
của cộng đồng.

Chương trình có sự tham dự của Bà Võ Hạnh Phúc
– con gái cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

1

Đại diện lãnh đạo các Bộ Ban ngành, lãnh đạo địa phương
và Vinamilk cùng tham gia trồng cây với Quỹ 1 triệu cây xanh
cho Việt Nam tại Điện Biên

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức kéo vải phủ bảng lưu niệm
của chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam
trong Lễ trồng cây của Quỹ 1 triệu cây xanh tại Điện Biên
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PHIÊN BẢN G4
Chỉ số GRI

Báo cáo
năm 2014

Trang

TIÊU CHUẨN CHUNG
CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN TÍCH
G4-1

Đưa ra tuyên bố của người ra quyết định cao nhất của tổ chức, Chủ tịch hoặc
vị trí cấp cao về sự liên quan của phát triển bền vững với tổ chức và chiến lược
của tổ chức về phát triển bền vững

ü

5

G4-2

Đưa ra các mô tả về tác động, rủi ro và cơ hội chính

ü

5

HỒ SƠ TỔ CHỨC
G4-3

Tên công ty

ü

8

G4-4

Các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ chính

ü

10

G4-5

Trụ sở chính

ü

14

G4-6

Số lượng các quốc gia công ty có hoạt động, tên các quốc gia hoặc các khu
vực hoạt động chủ yếu hoặc khu vực có liên quan đến vấn đề phát triển bền
vững được đề cập trong báo cáo.

ü

10

G4-7

Loại hình sở hữu và hình thức pháp lý

ü

13

G4-8

Thị trường kinh doanh
(theo khu vực địa lý, theo phân khúc thị trường, đối tượng khách hàng)

ü

10 &11

G4-9

Quy mô Công ty

ü

12 &13

G4-10

Báo cáo về lực lượng lao động

ü

13

G4-11

Tỷ lệ phần trăm tổng số người lao động được bao gồm trong các thoả ước lao
động tập thể

ü

71

G4-12

Mô tả chuỗi cung ứng của tổ chức

x

G4-13

Bất kể thay đổi nào đáng kể trong kỳ báo cáo liên quan đến quy mô, cấu trúc,
quyền sở hữu hoặc chuỗi cung ứng

ü

G4-14

Báo cáo tổ chức có đưa ra phương pháp phòng ngừa hoặc nguyên tắc phòng
ngừa hay không áp dụng xử lý thế nào

x

G4-15

Liệt kê các điều khoản, nguyên tắc về kinh tế, môi trường, xã hội được phát triển
bên ngoài tổ chức hoặc các sáng kiến khác mà tổ chức tán thành và ủng hộ

x

G4-16

Liệt kê quyền hội viên trong các hiệp hội và các tổ chức vận động trong nước
và quốc tế mà tổ chức nắm giữ

x

9 -> 13

XÁC ĐỊNH CÁC RANH GIỚI TRỌNG YẾU
Liệt kê các đơn vị bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức hoặc
tài liệu tương đương.
G4-17

G4-18

Báo cáo về việc một đơn vị nào đó có trong các báo cáo tài chính hợp nhất
của tổ chức hoặc tài liệu tương đương không được đề cập trong báo cáo hay
không.
Giải thích quy trình xác định nội dung báo cáo và ranh giới các lĩnh vực
Giải thích cách tổ chức đã triển khai các nguyên tắc báo cáo cho việc xác định
nội dung báo cáo như thế nào

ü

32

ü

33
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Chỉ số GRI

Báo cáo
năm 2014

Trang

G4-19

Liệt kê tất cả các lĩnh vực trọng yếu đã xác định trong quy trình xác định nội
dung báo cáo.

ü

33

G4-20

Với mỗi lĩnh vực trọng yếu, báo cáo ranh giới lĩnh vực trong tổ chức.

x

G4-21

Với mỗi lĩnh vực trọng yếu, báo cáo ranh giới lĩnh vực bên ngoài tổ chức.

x

G4-22

Báo cáo tác động của bất kỳ việc trình bày lại thông tin đã cung cấp nào
trong báo cáo trước đó, và những nguyên nhân của việc trình bày lại đó.

x

G4-23

Báo cáo những thay đổi đáng kể về Quy mô và các Ranh giới lĩnh vực so với
các giai đoạn báo cáo trước đây.

x

SỰ THAM VẤN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
G4-24

Cung cấp danh sách các nhóm liên quan được tổ chức mời tham gia.

ü

35

G4-25

Báo cáo cơ sở của việc xác định và lựa chọn các bên liên quan để mời tham gia.

ü

35

G4-26

Báo cáo phương pháp tiếp cận của tổ chức với sự tham vấn của các bên liên
quan, bao gồm tần suất tham gia theo loại và các nhóm liên quan, và chỉ ra có
sự tham vấn nào đã được triển khai đặc biệt trong khuôn khổ của quy trình lập
báo cáo hay không.

ü

26 & 27

G4-27

Báo cáo các chủ đề và mối quan ngại chính đã được đưa ra thông qua sự tham
vấn của các bên liên quan, và tổ chức đã phản ứng như thế nào đối với các
chủ đề và mối quan ngại chính này, bao gồm cả các báo cáo mà tổ chức đã
công bố. Báo cáo về các bên liên quan đã đưa ra từng chủ đề và mối quan
ngại chính.

x

HỒ SƠ BÁO CÁO
G4-28

Giai đoạn báo cáo (như năm tài chính hoặc năm theo lịch) dành cho thông tin
được cung cấp.

ü

32

G4-29

Ngày lập báo cáo trước đây gần nhất (nếu có).

ü

32

G4-30

Chu kỳ báo cáo (quý, nửa năm, hàng năm ...).

ü

32

G4-31

Thông tin liên hệ nếu có câu hỏi/ thắc mắc liên quan đến báo cáo hay nội dung
của báo cáo.

ü

34

a. Báo cáo phương án ‘phù hợp’ mà tổ chức đã chọn.
G4-32

b. Báo cáo Bảng chú dẫn Mục lục GRI dành cho phương án đã chọn
(xem các bảng dưới đây).
c. Báo cáo tài liệu tham chiếu đến Báo cáo Đảm bảo Bên ngoài, nếu báo cáo
này đã được đảm bảo bên ngoài (GRI khuyến khích sử dụng đảm bảo bên
ngoài nhưng đó không phải là yêu cầu để ‘phù hợp’ với Hướng dẫn).

ü

G4-33

Mục tham
chiếu theo
GRI

Nội dung

Báo cáo
năm 2014

Trang

G4-34

Cơ cấu quản trị, quản lý của tổ chức, bao gồm cả các ủy ban của cơ quan
quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm cho các trách nhiệm cụ thể.

ü

22 -> 25

G4-35

Báo cáo quy trình ủy quyền cho các chủ đề về kinh tế, môi trường và xã hội từ
cơ quan quản trị cao nhất đến các Giám đốc Điều hành cấp cao và các nhân
viên khác.

ü

34

G4-36

Báo cáo liệu tổ chức đã chỉ định vị trí cấp điều hành hoặc các vị trí chịu trách
nhiệm về các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội hay không, và những người
nắm giữ các vị trí đó có báo cáo trực tiếp cho các cơ quan quản trị cao nhất
hay không.

ü

34

G4-37

Báo cáo quy trình tham vấn giữa các bên liên quan và cơ quan quản trị cao nhất
về các chủ đề kinh tế, xã hội, môi trường. Nếu việc tham vấn được ủy quyền thì
mô tả người được ủy quyền là ai và bất kỳ quy trình phản hồi cho cơ quan quản
trị cao nhất nào.

ü

33

G4-38

Báo cáo thành phần của cơ quan quản trị cao nhất và các ủy ban của cơ quan này.

ü

24 & 25

G4-39

Báo cáo Chủ tịch của cơ quan quản trị cao nhất có phải Giám đốc Điều hành
hay không (và, nếu có, chức năng của Chủ tịch trong quá trình hoạt động quản
trị của tổ chức và lý do sự sắp xếp này)

ü

5

G4-40

Báo cáo các quy trình chỉ định và lựa chọn dành cho cơ quan quản trị cao
nhất và các ủy ban của nó, và những tiêu chí sử dụng cho việc chỉ định và
lựa chọn thành viên của cơ quan quản trị cao nhất.

x

G4-41

Báo cáo quy trình dành cho cơ quan quản trị cao nhất để đảm bảo tránh và
kiểm soát được xung đột lợi ích. Báo cáo liệu xung đột lợi ích có được công bố
cho các bên liên quan hay không?

x

G4-42

Báo cáo vai trò của cơ quan quản trị cao nhất và Giám đốc Điều hành cấp cao
trong việc xây dựng, phê duyệt, và cập nhật mục đích, giá trị hoặc các tuyên
bố sứ mệnh, chiến lược, chính sách và mục tiêu của tổ chức liên quan đến tác
động kinh tế, môi trường và xã hội.

ü

G4-43

Báo cáo các biện pháp được triển khai để phát triển và tăng cường kiến thức
tổng hợp của cơ quan quản trị cao nhất về các chủ đề kinh tế, môi trường và
xã hội.

x

QUẢN TRỊ

46->51

G4-44

a. Báo cáo chính sách và thông lệ hiện hành của tổ chức về việc sử dụng đảm
bảo bên ngoài cho báo cáo.
b. Nếu không được bao gồm trong báo cáo đảm bảo kèm theo báo cáo phát
triển bền vững, báo cáo quy mô và cơ sở của bất kỳ đảm bảo bên ngoài
được cung cấp nào.

93

x

b. Báo cáo các hành động được triển khai để đáp ứng công tác đánh giá hiệu
quả hoạt động của cơ quan quản trị cao nhất về công tác quản trị các chủ
đề kinh tế, môi trường và xã hội, bao gồm, tối thiểu, những thay đổi trong
quyền thành viên và thực hành của tổ chức.

x

a. Báo cáo vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc xác định và quản trị
các tác động, rủi ro và cơ hội về kinh tế, môi trường và xã hội.

c. Báo cáo mối quan hệ giữa tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo.
d. Báo cáo liệu có cấp quản trị cao nhất hoặc cấp điều hành cao có tham gia
vào việc tìm kiếm đảm bảo cho báo cáo phát triển bền vững của tổ chức
hay không.

a. Báo cáo các quy trình đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan quản trị cao
nhất về công tác quản trị các chủ đề kinh tế, môi trường và xã hội. Báo cáo
công tác đánh giá như trên có độc lập hay không và tần suất đánh giá. Báo
cáo công tác đánh giá như trên có phải là hình thức tự đánh giá hay không.

23

G4-45

b. Báo cáo hoạt động tham vấn của các bên liên quan có được sử dụng để
hỗ trợ việc xác định và quản trị các tác động rủi ro và cơ hội về kinh tế, môi
trường và xã hội của cơ quan quản trị cao nhất hay không.

ü

23

VINAMILK
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

94

Chỉ số GRI

G4-46

Báo cáo vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc rà soát lại tính hiệu
quả của các quy trình quản trị rủi ro của tổ chức đối với các chủ đề kinh tế,
môi trường và xã hội.

G4-47

Báo cáo tần suất rà soát lại các tác động, rủi ro về cơ hội kinh tế, môi trường và
xã hội của cơ quan quản trị cao nhất

Báo cáo
năm 2014

95

Báo cáo
năm 2014

Trang

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

62

EC1

Giá trị kinh tế trực tiếp tạo ra và phân phối

ü

63

EC2

Tác động về mặt tài chính, các rủi ro và cơ hội khác trong hoạt động của tổ
chức do biến đổi khí hậu.

x

EC3

Phạm vi trách nhiệm của tổ chức về đáp ứng nghĩa vụ theo kế hoạch phúc lợi
đã xác định của tổ chức

x

EC4

Những hỗ trợ tài chính nhận được từ chính phủ

x

Chỉ số GRI

Trang

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
x

DANH MỤC: KINH TẾ
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

x

G4-48

Báo cáo ủy ban hoặc người nắm vị trí cao nhất trong việc rà soát và phê duyệt
chính thức báo cáo phát triển bền vững của tổ chức và đảm bảo rằng tất cả các
Lĩnh vực trọng yếu đều được đề cập trong báo cáo.

ü

G4-49

Báo cáo quy trình truyền đạt các quan ngại cấp bách nhất đến cơ quan quản
trị cao nhất

x

G4-50

Báo cáo bản chất và tổng số các mối quan ngại cấp bách đã được truyền đạt
tới cơ quan quản trị cao nhất và cơ chế sử dụng để xử lý và giải quyết các
mối quan ngại này

x

G4-DMA

5

SỰ CÓ MẶT TRÊN THỊ TRƯỜNG
G4-DMA

Chính sách thù lao cho cơ quan quản trị cao nhất và Giám đốc Điều hành cấp cao
G4-51

Báo cáo tiêu chí hiệu quả hoạt động trong chính sách thù lao liên quan đến
những mục tiêu kinh tế, môi trường, xã hội của cơ quan quản trị cao nhất và
Giám đốc Điều hành cấp cao

x

x

G4-53

Báo cáo quan điểm của các bên liên quan về thù lao, bao gồm các kết quả
biểu quyết cho các chính sách và đề xuất thù lao

x

G4-54

Báo cáo Tỷ lệ tổng thù lao hàng năm cho các cá nhân được trả lương cao
nhất tại mỗi quốc gia có hoạt động trọng yếu trong tổng thù lao trung bình
hàng năm cho tất cả người lao động

x

G4-55

Báo cáo Tỷ lệ phần trăm trong tổng thù lao hàng năm cho cá nhân được trả
lương cao nhất tại mỗi quốc gia của cơ sở hoạt động trọng yếu so với phần
trăm tăng trung bình trong tổng thù lao hàng năm cho tất cả người lao động

x

EC5

Tỷ lệ tiền lương khởi điểm theo giới tính so với mức lương tối thiểu của địa
phương ở những khu vực làm việc cụ thể.

x

EC6

Tỷ lệ quản trị cấp cao thuê từ cộng đồng địa phương tại các điểm hoạt động
trọng yếu

x

G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

62

EC7

Sự phát triển và tác động của việc đầu tư cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ

ü

64->67

EC8

Mô tả các tác động gián tiếp về kinh tế chủ yếu, bao gồm cả phạm vi tác động

ü

64->67

PHƯƠNG THỨC MUA SẮM
G4-DMA
EC9

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Tỷ lệ chi tiêu cho các Nhà cung cấp địa phương tại các địa điểm hoạt động
trọng yếu

x

DANH MỤC: MÔI TRƯỜNG
VẬT LIỆU
G4-DMA

ĐẠO ĐỨC VÀ TÍNH CHÍNH TRỰC

G4-56

Mô tả các giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực hành vi của tổ chức như
bộ quy tắc ứng xử và bộ quy tắc đạo đức

G4-57

Báo cáo cơ chế nội bộ và bên ngoài tổ chức để có được sự tư vấn về hành vi đạo
đức và tuân thủ pháp luật, các vấn đề liên quan đến tính chính trực, như đường
dây trợ giúp/đường dây tư vấn

x

Báo cáo cơ chế nội bộ và bên ngoài tổ chức cho việc báo cáo những mối quan
ngại về hành vi không hợp đạo đức hoặc phi pháp và các vấn đề liên quan đến
tính chính trực của tổ chức, như báo cáo vượt cấp lên cấp quản trị cao hơn, các
cơ chế tố cáo và đường dây nóng.

x

G4-58

x

TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

Báo cáo quy trình quyết định mức thù lao. Báo cáo về việc các nhà tư vấn về
thù lao có tham gia vào việc quyết định mức thù lao hay không và họ có độc
lập với ban quản trị hay không. Báo cáo bất kỳ mối quan hệ khác nào của
các nhà tư vấn về thù lao với tổ chức

G4-52

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

28&29

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

EN1

Vật liệu được sử dụng theo Khối lượng/ Trọng lượng

x

EN2

Phần trăm vật liệu được sử dụng là nguyên liệu đầu vào từ tái chế

x

NĂNG LƯỢNG
G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

38->40

EN3

Tiêu thụ năng lượng trong tổ chức

ü

41->53

EN4

Tiêu thụ năng lượng ngoài tổ chức

x

EN5

Cường độ năng lượng

ü

51

EN6

Giảm tiêu thụ năng lượng

ü

43->50

EN7

Cắt giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ

x
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Chỉ số GRI

Báo cáo
năm 2014

97

Chỉ số GRI

Trang

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

54&55

G4-DMA

EN8

Tổng lượng nước khai thác phân loại theo nguồn

ü

56&57

EN9

Các nguồn nước bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc khai thác nước

x

EN10

Phần trăm và tổng khối lượng nước được tái chế và tái sử dụng

ü

Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

EN27

Phạm vi giảm nhẹ tác động môi trường của sản phẩm và dịch vụ

x

EN28

Tỷ lệ phần trăm sản phẩm đã bán và vật liệu đóng gói chúng được tái chế theo
danh mục

x

TUÂN THỦ

EN29

EN11

x

EN12

Mô tả các tác động của hoạt động, sản phẩm và dịch vụ đến sự đa dạng sinh
học trong khu vực được bảo tồn và các khu vực có đa dạng sinh học cao ngoài
khu vực được bảo tồn.

x

EN13

Môi trường sống tự nhiên được bảo tồn hoặc khôi phục.

x

EN14

Số loài động thực vật trong danh sách đỏ của IUCN và danh sách bảo tồn quốc
gia có môi trường sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động và mức độ
nguy cơ tuyệt chủng.

x

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

28

Tổng số tiền phạt và tổng số lần bị phạt (phi tài chính) do không tuân thủ quy
định về môi trường và luật pháp

ü

60&61

VẬN CHUYỂN
G4-DMA
EN30

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Các tác động đến môi trường chủ yếu trong quá trình vận chuyển các sản
phẩm, hàng hóa và nguyên liệu khác được dùng cho hoạt động của tổ chức,
quá trình di chuyển lực lượng lao động.

x

TỔNG THỂ
G4-DMA

PHÁT THẢI

EN31

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

38

Tổng chi phí và đầu tư cho môi trường theo từng loại

ü

40-41

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ CUNG CẤP

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

EN15

Phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp (Phạm vi 1)

ü

58&59

EN16

Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp năng lượng (Phạm vi 2)

ü

58&59

EN17

Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi 3)

x

EN18

Cường độ Phát thải khí nhà kính (GHG)

ü

EN19

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG)

x

EN20

Các chất hủy diệt tầng OZON (ODS)

x

EN21

Nox, SO x và các phát thải khí đáng kể khác

x

58&60

G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

EN32

Tỷ lệ phần trăm các NCC mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử dụng các
tiêu chí về môi trường

x

EN33

Các tác động môi trường tiêu cực thực tế và tiềm ẩn đáng kể trong chuỗi cung
ứng và các biện pháp đã triển khai

x

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ MÔI TRƯỜNG
G4-DMA
EN34

NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI
G4-DMA

x

G4-DMA

x

Vị trí và diện tích của đất, thuộc quyền sở hữu, cho thuê, quản lý là khu vực có
đa dạng sinh học cao hoặc liền kề khu bảo tồn và các khu vực có giá trị đa
dạng sinh học cao được bảo vệ.

G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

57

ĐA DẠNG SINH HỌC
G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Số lượng khiếu nại về các tác động môi trường đã nộp, đã xử lý và giải quyết
thông qua cơ chế khiếu nại chính thức

x

DANH MỤC: XÃ HỘI

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

EN22

Tổng lượng nước thải theo chất lượng thải và nơi thải

ü

58->60

CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM BỀN VỮNG

EN23

Tổng lượng chất thải theo loại và phương pháp xử lý

ü

58->60

VIỆC LÀM

EN24

Tổng số lượng các vụ tràn (chất thải) và khối lượng tràn

ü

58

G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

68

LA1

Tổng số lượng và tỷ lệ người lao động thuê mới và luân chuyển lao động theo
nhóm tuổi, giới tính và khu vực

ü

72

LA2

Phúc lợi đã cung cấp cho người lao động toàn thời gian không áp dụng cho người
lao động tạm thời hoặc bán thời gian, theo địa điểm và hoạt động trọng yếu.

ü

73

LA3

Tỷ lệ quay lại làm việc và giữ lại sau khi nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ mới
sinh, theo giới tính

x

Trọng lượng của chất thải vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu, hoặc xử lý được
EN25

coi là nguy hiểm theo các điều khoản của Công ước Basel Phụ lục I, II, III, và

x

VIII, và tỷ lệ phần trăm chất thải vận chuyển quốc tế.
Nhận dạng kích cỡ, tình trạng bảo tồn đa dạng sinh học của các khu vực chứa
EN26

nước và các môi trường sống liên quan bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc thải nước
và dòng nước thải của tổ chức.

Trang

THÔNG TIN VÀ NHÃN SẢN PHẨM DỊCH VỤ

NƯỚC
G4-DMA

Báo cáo
năm 2014
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Chỉ số GRI

Báo cáo
năm 2014

Trang

QUAN HỆ QUẢN TRỊ/ LAO ĐỘNG
G4-DMA
LA4

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

Các thời hạn thông báo tối thiểu về những thay đổi trong hoạt động, bao gồm
những việc thay đổi này có được nêu cụ thể trong các thoả thuận tập thể hay
không.

x

71

ü

LA 5

Tỷ lệ phần trăm tổng lực lượng lao động trong các ủy ban về an toàn lao động
và sức khỏe nghề nghiệp

x

LA6

Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh nghề nghiệp, ngày nghỉ việc và tình
trạng người lao động vắng mặt, và tổng số trường hợp tử vong liên quan đến
công việc theo khu vực và giới tính

ü

75

LA7

Người lao động có tỷ lệ hoặc nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nghề
nghiệp cao

ü

75

LA8

Các chủ đề về an toàn và sức khỏe được nêu trong các thoả thuân chính thức
với công đoàn

ü

75

73

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

77

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên theo giới tính và theo
danh mục người lao động

ü

LA10

Các chương trình về quản trị kỹ năng và học tập dài hạn hỗ trợ khả năng tiếp
tục làm việc của người lao động và giúp họ về việc chấm dứt quan hệ lao động

ü

77 & 78

LA11

Phần trăm người lao động được nhận đánh giá hiệu quả công việc và phát triển
nghề nghiệp định kỳ, theo giới tính và theo danh mục người lao động

ü

79

LA 12

LA 13

x

HR2

Tổng số giờ đào tạo nhân viên về chính sách và thủ tục liên quan đến quyền con
người trong hoạt động. Bao gồm cả phần trăm nhân viên được huấn luyện.

x

HR3

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

70

Tổng các sự cố về phân biệt đối xử và các hành động khắc phục

ü

70

G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

76

HR4

Các hoạt động của công ty và của nhà cung cấp chính được xác định là có thể
vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm việc thực hiện hoạt động các hiệp hội tự do,
các thoả thuận tập thể và các hành động để hỗ trợ thực hiện các quyền này.

x

LAO ĐỘNG TRẺ EM
G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Các hoạt động của công ty và của các nhà cung cấp chính được xác định là
có những rủi ro nghiêm trọng về tai nạn lao động trẻ em, biện pháp để đóng
góp hiệu quả vào việc không sử dụng lao động trẻ em

x

LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ ÉP BUỘC

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

70

Thành phần các cơ quan quản lý và danh sách chi tiết người lao động trong
từng danh mục người lao động theo giới tính, nhóm tuổi, thành viên nhóm thiểu
số và các chỉ số về tính đa dạng khác

ü

24 & 25 & 70

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

Tỉ lệ lương và thù lao cơ bản của lao động nữ so với lao động nam theo danh
mục người lao động, theo địa điểm hoạt động trọng yếu

x

70

G4-DMA
HR6

LA 14

Tỷ lệ phần trăm các Nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử
dụng các tiêu chí cách đối xử với người lao động.

x

LA 15

Các tác động tiêu cực thực tế và tiềm ẩn đáng kể đối với cách đối xử với người
lao động trong chuỗi cung ứng và các biện pháp đã triển khai

x

G4-DMA
HR7

HR8

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng khiếu nại về cách đối xử với người lao động đã nộp, xử lý và giải quyết
thông qua cơ chế khiếu nại chính thức

x

Hoạt động của công ty và của các nhà cung cấp chính được xác định là có thể
có nguy cơ liên quan đến lao động cưỡng bức và biện pháp đóng góp để loại
trừ tất cả hình thức sử dụng lao động cưỡng bức và ép buộc.

x

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Tỷ lệ phần trăm của các nhân viên an ninh được đào tạo theo các chính sách
của công ty hoặc các thủ tục liên quan đến các khía cạnh của quyền con người
có liên quan đến hoạt động.

x

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Tổng số vụ vi phạm liên quan đến quyền lợi của người dân bản địa và hành
động khắc phục.

x

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

x

Tổng số và Tỷ lệ phần trăm các hoạt động cần phải rà soát về Quyền con người
hoặc đánh giá tác động

x

ĐÁNH GIÁ

HR9
ü

x

QUYỀN CỦA NGƯỜI BẢN ĐỊA

G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ TÀI SẢN

G4-DMA
x

LA 16

Tỷ lệ và tổng số các thoả thuận và hợp đồng lớn có đề cập đến vấn đề nhân
quyền, hoặc có xem xét quyền con người.

HR5

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

G4-DMA

HR1

77

ĐÁNH GIÁ CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÀ CUNG CẤP
G4-DMA

x

TỰ DO LẬP HỘI

CÔNG BẰNG VÀ THÙ LAO CHO NAM VÀ NỮ
G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

G4-DMA

SỰ ĐA DẠNG VÀ CÁC CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG VỚI NHAU
G4-DMA

Trang

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LA9

Báo cáo
năm 2014

ĐẦU TƯ
G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

G4-DMA

Chỉ số GRI
QUYỀN CON NGƯỜI

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
G4-DMA

99

76
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Chỉ số GRI

Báo cáo
năm 2014

Trang

ĐÁNH GIÁ QUYỀN CON NGƯỜI ĐỐI VỚI NCC
G4-DMA

101

Chỉ số GRI

x

G4-DMA

HR10

Tỷ lệ phần trăm các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử
dụng các tiêu chí về Quyền con người.

x

SO11

HR11

"Các tác động về Quyền con người tiêu cực thực tế và tiềm ẩn đáng kể trong
chuỗi cung ứng và những biện pháp đã triển khai".

x

x

Số lượng khiếu nại về các tác động đối với xã hội đã nộp, xử lý, giải quyết thông
qua cơ chế khiếu nại chính thức

x

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỦA KHÁCH HÀNG
G4-DMA

x

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

80

PR1

Tỉ lệ phần trăm danh mục sản phẩm và dịch vụ trọng yếu được đánh giá tác
động sức khỏe và an toàn để cải thiện

ü

84

PR2

Tổng số sự cố không tuân thủ các quy định và các chuẩn mực (tự nguyện tham
gia) liên quan đến sự tác động về sức khỏe và an toàn của sản phẩm và dịch
vụ trong suốt vòng đời, phân loại theo loại kết quả.

ü

84

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

80

PR3

Loại thông tin về sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu đối với thông tin sản phẩm
và dịch vụ về việc ghi nhãn, tỷ lệ phần trăm danh mục sản phẩm và dịch vụ
được yêu cầu thông tin như vậy.

ü

82

84

XÃ HỘI
CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
G4-DMA

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM

CƠ CHẾ KHIẾU NẠI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
Số lượng khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quyền con người được tiếp nhận, xử
lý thông quan cơ chế khiếu kiện chính thực.

Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

ü

68

SO1

Tỷ lệ phần trăm các hoạt động được thực hiện với cộng đồng địa phương, đánh
giá tác động và các chương trình phát triển.

ü

87-89

SO2

Các hoạt động có các tác động tiêu cực thực tế hoặc tiềm tàng lên cộng đồng
địa phương.

x

THÔNG TIN NHÃN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
G4-DMA

CHỐNG THAM NHŨNG
Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

x

PR4

Tổng số sự cố không tuân thủ các quy định và quy tắc tự nguyện liên quan đến
thông tin sản phẩm và dịch vụ và việc ghi nhãn, phân theo loại kết quả.

ü

SO3

Tỷ lệ phần trăm và tổng số các đơn vị kinh doanh được phân tích rủi ro là có liên
quan đến tham nhũng và những rủi ro đáng kể được xác định.

x

PR5

Kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng

x

SO4

Truyền thông và đạo tạo về các chính sách và quy trình chống tham nhũng.

x

SO5

Các vụ tham nhũng được xác định và các biện pháp đã triển khai.

x

G4-DMA

CHÍNH SÁCH CÔNG
G4-DMA
SO6

SO7

SO8

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

80

PR6

Bán sản phẩm bị cấm và đang tranh chấp

ü

84
84

PR7

Tổng số vụ không tuân thủ các quy định và bộ luật tự nguyện về truyền thông
tiếp thị, bao gồm hoạt động quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ theo loại kết quả

ü

Tổng giá trị của những đóng góp chính trị theo quốc gia và người nhận/người
thụ hưởng.

x

PR8

Tổng số khiếu nại có chứng cứ về hành vi vi phạm quyền riêng tư của khách
hàng và việc mất dữ liệu khách hàng

x

Phương pháp tiếp cận quản trị chung

ü

80

Giá trị bằng tiền của các khoản tiền phạt đáng kể cho việc không tuân thủ luật
pháp và các quy định về việc cung cấp và sử dụng sản phẩm và dịch vụ

ü

84

TUÂN THỦ

Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

x

G4-DMA

Tổng số hành động pháp lý đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, chống độc
quyền và các thông lệ chống độc quyền và kết quả của những hành động đó.

x

PR9

Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

x

Tổng giá trị tiền phạt và tổng số vụ xử phạt phi tài chính do không tuân thủ luật
pháp và các quy định.

x

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NHÀ CUNG CẤP ĐỐI VỚI XÃ HỘI
Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

x

SO9

Tỉ lệ phần trăm các nhà cung cấp mới đã được đánh giá sơ bộ bằng cách sử
dụng các tiêu chí về tác động đối với xã hội.

x

SO10

Các tác động tiêu cực thực tế và tiềm ẩn đáng kể đối với xã hội trong chuỗi
cung ứng và những hành động đã triển khai.

x

G4-DMA

G4-DMA

x

TUÂN THỦ
G4-DMA

TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH
G4-DMA

Trang

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

Phương pháp tiếp cận quản trị chung.

HR12

Báo cáo
năm 2014

Địa chỉ liên hệ
TRỤ SỞ

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

10 Tân Trào, Phường Tân Phú,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84.8) 54 155 555
Fax: (+84.8) 54 161 230
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Website: www.vinamilk.com.vn

1. NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
Lô 46, Khu Công nghiệp Trà Nóc I,
Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy,
TP. Cần Thơ
ĐT : (+84.710) 6 258 555
Fax : (+84.710) 6 255 998

9. NHÀ MÁY SỮA ĐÀ NẴNG
Lô Q, Đường số 7, KCN Hòa Khánh,
Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên
Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84.0511) 62 59 777
Fax: (+84.0511) 62 59 555

2. NHÀ MÁY SỮA TRƯỜNG THỌ
32 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ,
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84.8) 62 527 555
Fax: (+84.8) 38 966 884

10. NHÀ MÁY SỮA BÌNH ĐỊNH
87 Hoàng Văn Thụ, Phường Quang
Trung, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: (+84.56) 6 253 555
Fax: (+84.56) 3 746 065

3. NHÀ MÁY SỮA THỐNG NHẤT
12 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ,
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84.8) 625 29 555
Fax: (+84.8) 62 88 57 27

11. NHÀ MÁY SỮA NGHỆ AN
Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu,
Thị Xã Cửa Lò, Nghệ An
ĐT: (+84.38) 6 259 555
Fax: (+84.38) 3 824 717

4. NHÀ MÁY SỮA SÀI GÒN
Lô 1-18 Khu G1- KCN Tân Thới Hiệp,
Hương lộ 80, Phường Hiệp Thành,
Q.12, TP. HCM
ĐT: (+84.8) 62 528 555
Fax: (+84. ) 37 176 353

12. NHÀ MÁY SỮA TIÊN SƠN
Khu Công nghiệp Tiên Sơn,
Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du,
Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: (+84.241) 3 739 568
Fax: (+84.241) 3 714 814

5. NHÀ MÁY SỮA DIELAC
Xa lộ Hà Nội, KCN Biên Hòa 1, Phường
An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (+84.61) 6 256 555
Fax: (+84.61) 3 836 015

13. XÍ NGHIỆP KHO VẬN HCM
32 Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ,
Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84.8) 62 526 555
Fax: (+84.8) 38 960 804

6. NHÀ MÁY SỮA BỘT VIỆT NAM
Số 9, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam Singapore 1, Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: (+84.65) 37 99 628
Fax: (+84.65) 37 99 625

14. XÍ NGHIỆP KHO VẬN HÀ NỘI
Km 10, Quốc lộ 5, Xã Dương Xá,
Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
ĐT: (+84.4) 36 789 489
Fax: (+84.4) 38 276 966

CHI NHÁNH BÁN HÀNG
1. CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
Tầng 11, Tháp B, Tòa nhà
Handi Resco, 521 Kim Mã,
Phường Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
ĐT: (+84.4) 37 246 019
Fax: (+84.4) 37 246 005
2. CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG
12 Chi Lăng, Phường Hải
Châu II, Quận Hải Châu,
TP. Đà Nẵng
ĐT: (+84.511) 3 584 848
Fax: (+84.511) 3 897 223
3. CHI NHÁNH TẠI CẦN THƠ
86D Hùng Vương, Phường
Thới Bình, Quận Ninh Kiều,
TP. Cần Thơ
ĐT: (+84.710) 6 256 555
Fax: (+84.710) 3 827 334

7. NHÀ MÁY SỮA VIỆT NAM
Lô A-4-CN, A-5-CN, A-6-CN, A-7-CN,
KCN Mỹ Phước 2, Huyện Bến Cát,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: (+84.65) 3 55 99 88
Fax: (+84.65) 3 55 99 60
8. NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM
Lô A, Đường NA7, KCN Mỹ Phước 2,
Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: (+84.650) 3 55 68 39
Fax: (+84.650) 3 55 68 90

CÁC CÔNG TY CON

15. PHÒNG KHÁM AN KHANG
184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu,
P.6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (+84.8) 3930 2785
Fax: (+84.8) 3930 2708
16. VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI
CAMPUCHIA
368 A Đại lộ Preah Monivong,
Khu Boeung Keng Kang 1,
Quận Chamkar Mon, Thủ đô
Phnompenh, Campuchia
ĐT: (+855) 889 994 836
(+855) 236 567 888

1. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ
SỮA VIỆT NAM
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
ĐT: (+84.8) 54 155 555
Fax: (+84.8) 54 161 226
2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
SỮA LAM SƠN
Khu Công nghiệp Lễ Môn, TP. Thanh Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa
ĐT: (+84.37) 3 912 540
Fax: (+84.37) 3 912 541
3. CÔNG TY TNHH BÒ SỮA
THỐNG NHẤT THANH HÓA
Khu phố 1, Thị trấn Nông trường Thống
Nhất, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
ĐT: (+84.37) 35 14 020
Fax: (+84.37) 35 99 008
4. DRIFTWOOD DAIRY HOLDING
CORPORATION
10724 E. Lower Azusa Road, El Monte,
California 91731-1390, United States
ĐT: (+626) 444 9591
Website: www.driftwooddairy.com
5. ANGKOR DAIRY PRODUCTS CO., LTD.
Lô P2-096 và P2-097, Đặc khu kinh tế Phnom
Penh (PPSEZ), Quốc lộ 4, Khan PoSenChey,
Thủ đô Phnom Penh, Campuchia
ĐT: (+855) 23217424 - Fax: (+855) 23217424
Website: www.angkormilk.com.kh
6. CÔNG TY TNHH VINAMILK CHÂU ÂU
Gwiazdzista 7a/4, 01-065 Warszawa, Ba Lan
ĐT: (+48) 22 118 59 76 - Fax: (+48) 22 416 48 29
Website: http://vinamilk.pl

CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
1. CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU
THỰC PHẨM Á CHÂU SÀI GÒN
Lô C-9E-CN, KCN Mỹ Phước 3,
Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
ĐT: (+84.650) 3 510 175
Fax: (+84.650) 3 510 176
Website: www.afi.vn
2. CÔNG TY TNHH MIRAKA
108 Tuwharetoa St, Taupo, New Zealand,
PO Box 740, Taupo, 3351, New Zealand
ĐT: +64 7 376 0075
Fax: +64 7 377 0694
Website : www.miraka.co.nz

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Trụ sở chính:
10 Tân Trào, Phường Tân Phú,
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
(+84. 8) 54 155 555
(+84. 8) 54 161 226
www.vinamilk.com.vn

