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Vận hành Nhà máy điện một cách an toàn và trách nhiệm tại thị trường đầy năng động của Việt Nam là cách mà Công ty 
TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương (AES-TKV) đảm bảo được khoản đầu tư hiện tại của mình tại Nhà máy điện BOT Mông 
Dương II mang lại giá trị và góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung và địa phương nói riêng, cung cấp điện sinh 
hoạt cho 6,43 triệu người dân Việt Nam trong năm 2016 và 2017, đồng thời tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Chúng tôi làm 
được điều này bằng cách điều chỉnh các mục tiêu tài chính của mình cùng với chiến lược tổng thể của Tập đoàn và củng 
cố hiệu quả kinh tế, tạo ra sự vượt trội trong vận hành, thúc đẩy các chương trình về an toàn và bảo vệ môi trường, quản lý 
rủi ro, tuân thủ chặt chẽ đạo đức kinh doanh và xây dựng cam kết với cộng đồng.

Với cách tiếp cận bền vững trong việc cung cấp giải pháp năng lượng, AES-TKV Mông Dương đã được khen thưởng là một 
trong những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất sắc nhất tại Việt Nam chỉ ngay sau năm hoạt động đầu tiên, năm 2016. 
Giải thưởng ghi nhận thành tích của các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng các giải pháp và công nghệ tiên tiến nhất để tạo 
ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, trong khi thúc đẩy lộ trình chủ động tăng trưởng bền vững.

AES-TKV Mông Dương cũng thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của mình tại Việt Nam khi Tổng Giám đốc David Stone tham gia 
Phái đoàn doanh nghiệp năm 2017 của Hội đồng kinh doanh Mỹ-ASEAN tại Hà Nội. Đại diện của các công ty lớn của Mỹ tiếp 
xúc và làm việc với các thành viên của Chính phủ Việt Nam về các cơ hội thương mại và đầu tư cũng như các ưu tiên chính 
sách để cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của đất nước.

Là Tổng Giám đốc của một trong những công ty tư nhân lớn nhất điều hành một nhà máy điện ở Việt Nam, ông Stone đã nói 
về những tác động kinh tế gián tiếp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng nơi dự án nhà máy điện hoạt động, 
với gần 20.000 người. Điều này minh chứng cho khả năng của AES-TKV Mông Dương trong việc tối đa hóa lợi ích kinh tế 
và xã hội của hoạt động đầu tư, một nguyên tắc cốt lõi của tất cả các dự án trên toàn thế giới.

Ngày nay, Nhà máy điện Mông Dương II là một minh chứng tuyệt vời cho năng lực chuyên môn của AES trong các dự án Xây 
dựng-Vận hành-Chuyển giao và sự hợp tác mạnh mẽ giữa doanh nghiệp và chính phủ để cung cấp năng lượng bền vững 
và tạo ra những lợi ích kinh tế cho tất cả các bên liên quan. Cuối cùng, Nhà máy điện Mông Dương II là nền tảng để tận dụng 
vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong việc cung cấp, với trách nhiệm và sự minh bạch cao nhất, các giải pháp năng lượng như 
tích trữ năng lượng và năng lượng tái tạo để đáp ứng các yêu cầu năng lượng đang ngày càng tăng cao tại Việt Nam.

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam

1

Sự bền vững của chúng tôi là một hành trình cải tiến liên tục và chúng tôi vinh dự nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận cho 
những nỗ lực của mình.

Chúng tôi đã được Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam vì sự Phát triển Bền vững khen thưởng là một trong 100 doanh nghiệp 
bền vững nhất Việt Nam trong năm 2016 và 2017.

Chúng tôi cũng đã nhận được Giải thưởng Công trình Điện lực của năm tại Giải thưởng Điện lực Châu Á năm 2016, là một 
trong những giải thưởng uy tín nhất công nhận những sáng kiến đột phá, vượt qua các rào cản của ngành điện Châu Á.

AES-TKV thể hiện cam kết với ngành năng lượng Việt Nam và với việc thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng, bền vững 
và minh bạch tại Việt Nam bằng việc tham gia làm hội viên của các tổ chức sau:

Giải thưởng, Chứng nhận & Hội viên

Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh 
2016 của Hiệp hội Bảo tồn Thiên 
nhiên và Môi trường Việt Nam, ghi 
nhận doanh nghiệp với các sản 
phẩm và công nghệ thân thiện với 
môi trường 

Giải thưởng Cống hiến Xã hội của 
Doanh nghiệp năm 2016 và 2017 từ 
Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, ghi 
nhận cam kết quản lý doanh nghiệp 
minh bạch, hiệu quả và bền vững

Bằng khen Doanh nghiệp FDI Xuất 
sắc năm 2016 của Chính phủ Việt 
Nam ghi nhận hoạt động sử dụng 
các công nghệ và giải pháp tiên 
tiến để tạo ra sản phẩm và dịch vụ 
tốt hơn cho thị trường trong nước 
và quốc tế

Giải thưởng Vàng RoSPA 2016 & 
2017 từ Hiệp hội Hoàng gia 
London về Phòng chống Tai nạn 
(RoSPA), công nhận nỗ lực và hiệu 
quả của một tổ chức trong việc 
cứu sống và ngăn ngừa sự cố, tai 
nạn tại nơi làm việc. 

Hiệp hội Thương mại 
Hoa Kỳ tại Việt Nam 
(Ban điều hành)

Hội đồng Doanh nghiệp 
Mỹ -ASEAN 
(Thành viên)

Hội đồng doanh nghiệp Việt 
Nam vì sự phát triển bền vững 
(Phó Chủ tịch)

Phòng Thương mai và 
Công nghiệp Việt Nam 
(Thành viên)
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Tầm nhìn
của chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty năng lượng bền vững hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp năng lượng đáng tin cậy, 
giá cả hợp lý. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tận dụng các nền tảng điện năng đột phá của mình và kiến thức của 
nhân viên của chúng tôi để cung cấp các giải pháp năng lượng và hạ tầng khách hàng thực sự cần. Nhân viên của chúng tôi 
chia sẻ một đam mê để giúp đáp ứng nhu cầu điện năng hiện tại và ngày càng cao của Việt Nam, đồng thời mang lại cho cộng 
đồng  cơ hội tăng trưởng kinh tế dựa trên việc cung cấp nguồn điện đáng tin cậy, giá cả hợp lý.

Sứ mệnh
của chúng tôi

Cải thiện cuộc sống bằng cách 
thúc đẩy một tương lai năng 
lượng an toàn hơn và xanh hơn.

VINACOMIN
4,76 triệu
tấn than tiêu thụ 
2016-2017

Sông Thác Thầy

>16.000
     cây xanh đã trồng

Mỏ than
Kho than
Khe Chàm

Là dự án nhiệt điện BOT tư nhân đầu tiên và lớn nhất tại Việt 
Nam, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương giúp đáp 
ứng nhu cầu về điện ngày càng tăng một cách có trách nhiệm 
và hiệu quả thông qua Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II với 
công suất 1.242MW tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để duy trì vị thế của Mông 
Dương II là một trong những đơn vị phát điện bền vững nhất 
trong cả nước. Chúng tôi có chuyên môn đẳng cấp quốc tế, 
các thành tích được chứng minh và công nghệ tiến tiến. 
Chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định của Việt Nam cũng 
như các tiêu chuẩn toàn cầu của AES, Tập đoàn tài chính 
quốc tế (IFC), các Tiêu chuẩn Vận hành và các Nguyên tắc 
Xích đạo, OHSAS 18001:2007 cho an toàn và ISO 
14001:2015 cho môi trường. Tất cả những tiêu chuẩn mà 

chúng tôi theo đuổi là một phần trong các nguyên tắc cốt lõi 
của mình. Con người của chúng tôi nắm giữ các tiêu chuẩn cao 
nhất về sự xuất sắc và liêm chính trong hoạt động kinh doanh 
của công ty.

Bằng việc sản xuất điện một cách bền vững, chúng tôi tạo ra 
giá trị không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho quốc gia nơi 
chúng tôi hoạt động: phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh doanh, 
bảo vệ các nguồn lực và cải thiện cuộc sống con người. Chúng 
tôi nỗ lực trở thành một đối tác vững mạnh trong việc thúc đẩy 
tiến trình tăng trưởng và phát triển tại Việt Nam.

House with 
model garden

Khu nhà ở Mông 
Dương II

Tổng đầu tư CSR:
 260.000 Đô la Mỹ (2016-2017) 
21.000 người hưởng lợi trực tiếp
35% cho môi trường
22,2% cho giáo dục
19,7% cho sinh kế
20,3% cho y tế
2,8% đầu tư khác
392 lao động địa phương được tuyển 
dụng bởi Công ty và 9 nhà thầu.

Cộng đồng & Xã hội

Tỷ lệ khả dụng của Nhà máy
99.41% (2016)
99.78% (2017)
Số giờ công an toàn
> 1,7 triệu giờ (2016)
> 1,6 triệu giờ (2017)
Khí thải
> 3,6 triệu tấn CO2 (2016)
> 2 triệu tấn CO2 (2017)

100% nước thải được xử lý
Không có sự cố rò rỉ hóa chất và tràn dầu
108 giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên
Năng lượng mặt trời cho Khu nhà ở
100% nhà cung cấp có giấy phép an toàn - sức khỏe - môi 
trường

AES-TKV không ngừng thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đóng góp vào việc thực 
hiện Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc (SDG). Chúng tôi hướng đến các mục tiêu sau đây gắn 
kết với các ưu tiên trong hoạt động cuả mình và đó chính là lộ trình phát triển bền vững của chúng tôi

Bãi thải xỉ

we are the energy

19%

30%

51%

Sông Luồng Gạc

GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-9 GRI 102-12

CHÚNG TÔI THÚC ĐẨY TĂNG
TRƯỞNG BỀN VỮNG NHƯ THẾ NÀO

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 
MÔNG DƯƠNG II
1,95 tỉ Đô la Mỹ
Vốn đầu tư

1.242 MW
Công suất

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
9.084 triệu kWh 
cấp lên lưới 
2016-2017
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Tăng cường sản xuất điện có trách nhiệm

Sau cùng, chúng tôi tin rằng công ty có thể đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của ngành năng lượng và môi trường 
kinh doanh khi hợp tác và gắn bó chặt chẽ với các đối tác.
Chúng tôi luôn cố gắng trở thành một đối tác tin cậy của 
Chính phủ Việt Nam, Nhà máy của chúng tôi thường xuyên 
tiếp đón các đoàn đại biểu của chính quyền trung ương và 
địa phương đến thăm để hiểu rõ hơn về các kỹ thuật vận 
hành Nhà máy, các biện pháp bảo vệ môi trường, các tiêu 
chuẩn an toàn và chương trình xã hội của Công ty. Chúng 
tôi hoan nghênh những cơ hội này để chia sẻ kiến thức và 
chuyên môn, tạo điều kiện đối thoại và hợp tác hiệu quả 
hơn giữa Chính phủ và doanh nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết minh bạch hơn nữa bằng việc việc công 
bố báo cáo phát triển bền vững định kỳ. Báo cáo lần thứ hai 
này chứa đựng nhiều câu chuyện làm dẫn chứng cho những 
nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong việc đóng góp vào 
sự phát triển bền vững của Việt Nam thông qua việc cung 
cấp năng lượng an toàn, đáng tin cậy và bền vững theo 
cách của AES.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người 
đã ngày đêm làm việc theo Các Nguyên Tắc của AES và 
đóng góp công sức của mình để đưa doanh nghiệp tiến xa 
hơn nữa trên  hành trình phát triển bền vững . Với tư cách 
là Phó Chủ tịch của Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam vì sự 
Phát triển Bền vững, tôi cam kết sẽ tiếp tục đề cao vai trò 
phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp chúng tôi nói riêng và ngành công nghiệp năng 
lượng nói chung; chia sẻ các bài học kinh nghiệm nhằm  
thúc đẩy sự phát triển bền vững tại Việt Nam góp phần  cải 
thiện cuộc sống của người dân.

THÔNG ĐIỆP CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi tin rằng AES có vị thế vững mạnh để có thể góp 
sức cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện Quy hoạch Phát 
triển Điện lực Quốc gia và các mục tiêu phát triển bền vững 
trên mọi phương diện. Là một tập đoàn toàn cầu, AES mang 
đến hơn ba thập kỷ kinh nghiệm trong cung ứng giải pháp 
năng lượng bền vững được xem như là xương sống của tăng 
trưởng kinh tế, phát triển toàn diện và an ninh chung.

Dựa trên thành công của việc hoàn thành xây dựng Nhà máy 
nhiệt điện Mông Dương II một cách an toàn vào năm 2015, 
chúng tôi rất vui mừng khi Nhà máy đã đi vào hoạt động 
thương mại và trở thành một trong những đơn vị sản xuất 
điện bền vững nhất trong cả nước. Chúng tôi đã lọt vào Top 
100 Doanh nghiệp Bền vững của Việt Nam năm 2016 và 
2017, cùng với rất nhiều giải thưởng và chứng nhận về phát 
triển bền vững khác đã được trao tặng kể từ khi bắt đầu đi 
vào hoạt động năm 2015. Chúng tôi coi đây là lời khẳng định 
về sự gắn bó thường xuyên với các đối tác và về chiến lược 
hướng tới vai trò tiên phong trong hoạt động  kinh doanh, 
vận hành xuất sắc cũng như trách nhiệm về môi trường và xã 
hội ở bất kỳ nơi nào chúng tôi hoạt động. 

Mang đến công nghệ và kinh nghiệm 
chuyên môn đẳng cấp thế giới 

David Stone 
Tổng Giám đốc 

Cam kết lâu dài cho sự minh bạch và bền 
vững

GRI 102-14 GRI 102-15

Kính gửi Quý Cổ đông và các Đối tác,

Việt Nam đang trong một giai đoạn tràn đầy 
hứng khởi. Đất nước đang tiếp tục đà tăng 
trưởng mạnh mẽ kể từ năm 2010, khi AES khởi 
công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương II tại tỉnh Quảng Ninh. Trong những 
năm vừa qua,  với  sự tin tưởng của các nhà 
đầu tư và sự ổn định của đất nước, chúng ta 
được chứng kiến Việt Nam đang ngày càng 
phát triển thịnh vượng. Điều này đồng nghĩa 
với sự tăng trưởng về nhu cầu giải pháp năng 
lượng an toàn, tin cậy và bền vững để tiếp nối 
đà phát triển của đất nước hiện nay.

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II là minh chứng cho 
thành tích nổi bật và cam kết mạnh mẽ của chúng tôi về 
việc vận hành nhà máy điện với trách nhiệm cao nhất. Khi 
chúng tôi bắt đầu vận hành ổn định trong năm 2016 và 
2017, chúng tôi tiếp tục xác lập vị trí của Mông Dương II 
trong số các nhà máy điện được vận hành theo đẳng cấp 
hàng đầu thế giới.

Để góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành năng 
lượng, cần có một lực lượng lao động địa phương có trình 
độ công nghệ cao. Tại Mông Dương II, chúng tôi đặc biệt 
tự hào về Kế hoạch Nội địa hóa nhân sự, đó là cách chúng 
tôi xác định những nhân sự tiềm năng từ đội ngũ nhân viên 
địa phương sẽ được đào tạo và trang bị cho các vị trí lãnh 
đạo trong tương lai. Chúng tôi cũng xây dựng một chương 
trình hỗ trợ giáo dục nổi bật đó là Học bổng Năng lượng 
tương lai của AES-TKV, nơi chúng tôi đầu tư vào giáo dục 
và đào tạo lực lượng lao động lành nghề, có kỹ năng công 
nghệ cao.

Chúng tôi cũng tự hào rằng tại AES-TKV, lao động nữ 
chiếm tới 50% các vị trí lãnh đạo, đây là một điều hết sức 
đặc biệt trong ngành công nghiệp năng lượng nơi nam giới 
thường thống trị. Sự đa dạng tại AES-TKV mang lại nhiều 
lợi ích cho chúng tôi như thúc đẩy sự sáng tạo, khả năng 
thích ứng và cải tiến, tất cả những điều này đều có ý nghĩa 
quan trọng để vươn lên trong một lĩnh vực không ngừng 
phát triển như năng lượng.

Chúng tôi tin rằng mục tiêu của sản xuất điện là để cải 
thiện cuộc sống do vậy chúng tôi đã xây dựng chương trình 
đầu tư xã hội của AES-TKV như là một bằng chứng về cam 
kết lâu dài của chúng tôi với cộng đồng địa phương tại tỉnh 
Quảng Ninh. Chính sách Xã hội và Khung chiến lược về 
Trách nhiệm Xã hội (CSR) đảm bảo cho  chúng tôi tạo ra 
được những tác động có ý nghĩa, có thể đo lường được tới 
cuộc sống của công động dân cư, và duy trì mối quan hệ 
gắn bó và tích cực vì lợi ích chung giữa công ty và cộng 
đồng.
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Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển 
nhanh nhất thế giới. Trong những năm qua, Việt Nam 
đã có những bước vượt trội so với các nước khác trong 
khu vực. Trong tiến trình tăng tốc này, Chính phủ Việt 
Nam rất nỗ lực để đảm bảo rằng sự tăng trưởng đầy 
hứa hẹn này là bền vững và dành cho tất cả người dân. 
Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương hoàn 
toàn ủng hộ chủ trương của Chính phủ. Chúng tôi đảm 
bảo rằng sự hiện diện của chúng tôi tại Việt Nam, thông 
qua Nhà máy điện Mông Dương II, sẽ mang lại nguồn 
năng lượng an toàn, đáng tin cậy với giá cả hợp lý 
nhằm hỗ trợ sự phát triển của đất nước và cải thiện 
cuộc sống người dân. Để làm được những điều này 
chính là nhờ nguồn nhân lực của chúng tôi. . Câu 
chuyện về AES-TKV trong hai năm qua kể từ báo cáo 
đầu tiên của chúng tôi là câu chuyện về một đội ngũ 
nhân sự địa phương vững mạnh, nỗ lực không ngừng, 
và đầy nhiệt huyết được định hướng bởi các nguyên 
tắc và cam kết hướng đến sự phát triển bền vững.

AES-TKV cam kết sản xuất điện với trách nhiệm cao 
thông qua việc công bố các số liệu phát triển bền 
vững hai năm một lần. Báo cáo với tên gọi Thúc đẩy 
Tăng trưởng Bền vững trình bày những bước tiến 
chúng tôi đã đạt được trong giai đoạn 2016 và 
2017. Báo cáo bao gồm các hoạt động của Nhà máy 
nhiệt điện Mông Dương II và Văn phòng đại diện của 
Công ty tại Hà Nội và không đề cập lại các thông tin 
liên quan đã được công bố trong báo cáo lần một 
trước đây. Báo cáo này mang lại cái nhìn đầy đủ hơn 
về hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ghi lại hai 
năm hoạt động thương mại, so với báo cáo lần một 
chỉ bao gồm 10 tháng hoạt động đầu tiên.

Báo cáo phát triển bền vững của AES-TKV được cập 
nhật đáp ứng đòi hỏi về sự minh bạch hơn trong 
kinh doanh. Báo cáo được lập dựa trên bộ tiêu 
chuẩn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu -GRI: Bản các 
Tiêu chí cốt lõi. Trên phạm vi rộng hơn, báo cáo cũng 
đề cập đến Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của 
Liên hợp quốc (SDGs), được đề ra để giải quyết 
những thách thức lớn nhất trên thế giới như đói 
nghèo, bất bình đẳng và biến đổi khí hậu. AES-TKV 
tin rằng các Mục tiêu Phát triển Bền vững SDG tạo 
ra một khung khuôn khổ giúp các doanh nghiệp  
kinh doanh đảm bảo được rằng hành trình phát triển 
bền vững của doanh nghiệp phù hợp với tiến trình  
phát triển bền vững toàn cầu. AES-TKV cũng gửi các 
thông số liên quan đến khí hậu cho Tập đoàn AES để 
tổng hợp báo cáo trong cam kết chung của tập đoàn 
về việc áp dụng các khuyến nghị của Nhóm làm việc 
về Minh bạch thông tin tài chính liên quan đến khí 
hậu (TCFD) trong chiến lược kinh doanh và đưa 
thông số này vào các công bố tài chính của Tập 
đoàn AES. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sự phát triển 
của TCFD để hiểu rõ hơn về những rủi ro và cơ hội 
mà doanh nghiệp của chúng tôi phải đối mặt do biến 
đổi khí hậu cũng như để bảo vệ vị thế tài chính của 
công ty.

| 11

Về chủ đề 
của chúng tôi

Về báo cáo
của chúng tôi
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Những điều chúng tôi và các đối tác quan tâm

Để quyết định các tiêu chí phát triển bền vững sẽ được đưa vào báo cáo thứ hai này, chúng tôi đã xem xét lại các 
tiêu chí tổng hợp của năm 2015 và sử dụng các thông số nổi bật của hoạt động năm 2016, 2017 và dựa trên kết 
quả tham vấn với các đối tác trong suốt cả năm qua.
Dựa trên những thông tin này, chúng tôi tập trung vào 16 trong tổng số 21 chủ đề chính và đối chiếu với các tiêu 
chuẩn GRI G4 đặc thù của ngành năng lượng như mức độ khả dụng, độ tin cậy và hiệu suất, cùng với các chỉ số 
KPI vận hành khác, đây chính là các yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi.
Chúng tôi rà soát tất cả các chủ đề chính, đối chiếu với ý kiến của các đối tác quan trọng của chúng tôi, cụ thể là 
là khách hàng duy nhất của chúng tôi, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhà cung cấp Vinacomin, một số nhà thầu của 
chúng tôi và cộng đồng địa phương (những người chịu ảnh hưởng bởi việc xây dựng Bải xỉ số 2) mà đại diện là 
Trưởng Thôn. Tổng Giám đốc và Giám đốc Nhà máy là những người phê duyệt danh sách các chủ đề chính của báo 
cáo.
Số liệu về tình hình hoạt động đã được tập hợp và biên soạn bằng cách sử dụng các hệ thống quản lý dữ liệu của 
Tập đoàn AES trong đó các tiêu chuẩn tính toán được áp dụng để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ doanh 
nghiệp. Dữ liệu về môi trường, sức khỏe và an toàn của chúng tôi là một phần trong các báo cáo hàng năm được 
gửi đến và được xác minh bởi nhiều cơ quan giám sát địa phương và trung ương.

Bộ Tiêu chuẩn Hiệu quả Hoạt động của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) là chỉ dẫn cho các báo cáo về hoạt động 
xã hội của chúng tôi, các hoạt động đầu phát triển cộng đồng sau đó sẽ được kiểm tra bởi một bên thứ ba độc lập. 
Những đánh giá của bên thứ ba này là một bằng chứng cho cam kết của chúng tôi về tính minh bạch, khách quan 
và liên tục cải tiến.
Hiệu quả về kinh tế tiếp tục là vấn đề tối quan trọng đối với chúng tôi. Là một doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi quyết 
định không công bố các thông tin tài chính trong báo cáo này vì trong các lần tham vấn xác định nội dung báo cáo, 
các đối tác của chúng tôi không yêu cầu cáo báo chủ đề này. Chúng tôi duy trì cam kết đạt tiêu chuẩn cao nhất về 
số liệu tài chính. Báo cáo tài chính của AES-TKV gửi cho Tập đoàn AES, các cổ đông và các Bên cho vay được lập 
dựa trên Các Nguyên tắc Kế toán chấp nhận chung của Mỹ (USGAAP) về báo cáo tài chính. Công ty cũng lập báo 
cáo tài chính theo quy định của tài chính của Việt Nam (VNGAAP) để gửi cho các cổ đông theo quy định trong Điều 
lệ Công ty và cho các cơ quan quản lý Việt Nam theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông 
Dương là đơn vị duy nhất được nêu trong các báo cáo này.
Bảng phụ lục các tiêu chuẩn GRI chi tiết tương ứng với hoạt động của chúng tôi được dẫn chiếu từ trang 50. Nếu 
có thắc mắc và cần xác minh về bất kỳ thông tin nào trong báo cáo này, bao gồm cả các kết quả kiểm toán của 
bên thứ ba như đề cập ở trên, vui lòng liên hệ với bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Đối ngoại của Công ty 
(hanh.le@aes.com) .

Cung cấp năng lượng cho quá trình 
tăng trưởng của Việt Nam

Đảm bảo vận hành với trách nhiệm cao Trao quyền cho người lao động Cải thiện cộng đồng địa phương

Các dự án hiện tại và tương lai thúc đẩy sự tăng trưởng 
ở Việt Nam như thế nào
Liên tục cải tiến để cải thiện hiệu suất nhiệt và đóng góp 
nhiều hơn vào lưới điện quốc gia
Hợp tác với chính phủ để thúc đẩy ngành công nghiệp 
năng lượng
Triển vọng tăng trưởng xanh tại Việt Nam
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Tuân thủ mọi quy định về môi trường
Công bố thông tin nhiều hơn về công nghệ và biện 
pháp giám sát bảo vệ môi trường
Hiệu suất của Nhà máy Điện so với mức trung bình 
của ngành công nghiệp

Phát triển đội ngũ lãnh đạo và nhân tài
Nội địa hoá nhân tài
Văn hóa an toàn vững mạnh 
Tạo thêm cơ hội cho các nhà thầu phát triển

Cam kết chiến lược phát triển cộng đồng
Không ngừng gắn kết thông qua đối thoại và sáng kiến

Nước

Đánh giá môi 
trường nhà 
cung cấp

Rác thải và 
nước thải

Tuân thủ về 
môi trường, 
khí thải

Tuyển dụng

An toàn và 
sức khỏe 
nghề nghiệp

Quan hệ lao 
động với nhà 
quản lý

Giáo dục và 
đào tạo

Các tác 
động kinh 
tế gián tiếp

Năng lực phát 
triển bền vững 
của địa phương

Tuân thủ về 
kinh tế xã hội

Sự thịnh 
vượng của 
cộng đồng 
địa phương

Năng 
lượng

Lập kế hoạch 
và ứng phó 
thiên tai và sự 
cố khẩn cấp

Độ khả 
dụng và độ 
tin cậy

Hiệu suất 
hệ thống

GRI 102-40 GRI 102-43 GRI 102-44 GRI 102-46 GRI 102-47 GRI 102-45 GRI 102-48 GRI 102-49 GRI 102-53GRI 102-55 GRI 102-56
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Các nguyên tắc An toàn, Liêm chính, Linh hoạt, Niềm vui và Xuất sắc định hướng cho chúng tôi trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh. An toàn là ưu tiên và trách nhiệm của mỗi người. Chúng tôi luôn nỗ lực đạt được sự xuất sắc. Chúng tôi hành 
động một cách liêm chính và phản ứng nhanh. Chúng tôi tạo ra niềm vui trong công việc.

Các nhân viên của chúng tôi được định hướng bởi các Nguyên tắc và cam kết thực hiện chúng trong công việc hàng ngày. 
Bộ Quy tắc Ứng xử của AES hướng dẫn chi tiết giúp chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh của mình, qua đó các đối 
tác có thể đặt niềm tin vào chúng tôi trong việc thực hiện công việc đúng đắn.

Trong quá trình làm việc và tham vấn giữa chúng tôi với các bên liên quan hay tại các sự kiện do AES-TKV tổ chức như Ngày 
An toàn hay Ngày Của Các Nguyên Tắc, chúng tôi luôn chia sẻ các nguyên tắc cốt lõi của mình để giúp mọi người hiểu rõ 
hơn về văn hóa của công ty. Chúng tôi không chỉ chứng minh các nguyên tắc của mình qua lời nói mà còn là hành động, và 
cố gắng trở thành một tấm gương cho các doanh nghiệp khác tại địa phương để cùng thi đua phấn đấu, đặc biệt là về 
phương diện văn hóa an toàn, tôn trọng cam kết và chống tham nhũng. Điều này cũng giúp chúng tôi gắn kết mối quan hệ 
với chính quyền từ trung ương đến địa phương và với cộng đồng địa phương để củng cố thương hiệu và vị thế của mình. 

Xuất sắc vừa là mục tiêu vừa chính là cách thức để đạt được mục tiêu 
đó. Nỗ lực cho sự xuất sắc có nghĩa là liên tục làm việc để cải thiện bản 
thân và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

An toàn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu đối với nhân viên, nhà thầu và cộng 
đồng của chúng tôi.

Niềm vui trong công việc nghĩa là mỗi cá nhân là một phần của tập thể 
đầy sáng tạo, chiến thắng và tạo nên sự khác biệt.

Năm 2017, chúng tôi giới thiệu một nguyên tắc mới, Linh hoạt. Linh hoạt 
có nghĩa là chúng tôi tạo ra giá trị bằng cách hành động nhanh chóng, 
nắm bắt cơ hội, tránh rủi ro và thay đổi hướng đi khi cần thiết để phát 
triển theo những cách mới và phục vụ khách hàng tốt nhất. Sự linh hoạt 
cho phép nhân viên của chúng tôi không ngừng cung cấp năng lượng 
một cách an toàn, tin cậy và bền vững với chất lượng cao như AES-TKV 
vốn được biết đến.

Liêm chính tiếp tục là một Nguyên tắc cốt lõi. Với sự xuất hiện của 
nguyên tắc mới, chúng tôi đã kết hợp nguyên tắc cũ “Tôn trọng các cam 
kết” vào nguyên tắc “Liêm chính”. Các đối tác, cộng đồng, khách hàng 
và cổ đông của chúng tôi có thể tin cậy vào lời hứa của chúng tôi bởi vì 
chúng tôi nói là làm.

Được định hướng bởi các Nguyên tắc

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI
NỀN TẢNG VỮNG CHẮC

AN TOÀNAN TOÀN

LIÊM CHÍNHLIÊM CHÍNH

NIỀM VUINIỀM VUI

XUẤT SẮCXUẤT SẮC

LINH HOẠTLINH HOẠT

Các nguyên tắc của AES-VCM

GRI 102-16 GRI 102-48 | 15
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Tôi tên là Hương. Tôi đã làm việc tại AES-TKV được ba năm 
và trân quý từng khoảnh khắc làm việc ở đây. Tôi từng làm 
việc trong khách sạn sau đó là cho một hãng tàu du lịch và 
ở đâu công việc cũng đòi hỏi sự chăm chỉ nhưng khi làm 
việc tại AES-TKV tôi thấy thú vị hơn rất nhiều bởi mọi người 
đều cử xử với nhau như trong một gia đình. 

Ở đây, tôi thấy mình tiến bộ hơn trong việc tuân thủ nội quy, 
đạo đức trong công việc, chúng tôi làm việc với tính kỷ luật 
cao. Tôi đã học được rất nhiều kỹ năng mới, như kỹ năng 
giao tiếp và các kỹ năng công việc văn phòng. Tôi đã từng 
rất thiếu tự tin vào bản thân mình, nhưng khi được chọn 
tham gia một chương trình đào tạo về kỹ năng huấn luyện 
và hướng dẫn tôi đã thực sự tìm ra được năng lực của bản 
thân. 

Tôi rất biết ơn Công ty đã đầu tư vào việc đào tạo tôi và giờ 
đây tôi mong muốn được góp phần hỗ trợ phát triển những 
thành viên khác. Nếu một trong những thành viên trong 
nhóm của chúng tôi mắc lỗi thì cả nhóm sẽ cùng rút ra bài 
học từ chính những lỗi đó. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, 
cùng điều chỉnh hành vi và tạo thói quen tốt.

Bố mẹ và bạn bè rất tự hào về tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc 
ở đây bởi tất cả các thành viên trong nhóm giờ đã trở thành 
gia đình thứ hai của tôi. Tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc 
tuyệt vời và muốn tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình tại 
đây.
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Tôi tên là Đức Anh. Tôi quản lý đội ngũ khoảng 70 nhân viên 
làm việc lâu dài tại Nhà máy Điện Mông Dương II, cung cấp 
dịch vụ vệ sinh và chăm sóc cảnh quan sân vườn. Phần lớn 
nhân viên của tôi là người địa phương, ban đầu họ hoàn 
toàn không quen thuộc với môi trường làm việc công 
nghiệp như tại Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II. Tuy 
nhiên, tất cả nhân viên của tôi đã không ngừng học hỏi và 
giờ đây họ đều yêu công việc của mình.

Tôi nghĩ mối quan hệ giữa AES-TKV và nhân viên ADEN là 
độc nhất vô nhị. AES-TKV chia sẻ các chính sách và nguyên 
tắc của họ với chúng tôi, và đội ngũ nhân viên của ADEN 
thực sự cố gắng hết mình để áp dụng các nguyên tắc đó.
Chúng tôi hiểu rằng các tiêu chuẩn an toàn ở đây cao hơn 
rất nhiều, và yêu cầu về an toàn không chỉ nằm ở trong khu 
nhà máy điện. Đội ngũ nhân viên địa phương của chúng tôi 
đem những bài học mà họ đã học được về áp dụng cho gia 
đình và người thân của mình. Ngay cả khi chúng tôi không 
có khả năng mua những chiếc máy hút bụi, thì chúng tôi 
dùng chổi và khăn lau để làm sạch ngôi nhà của mình, làm 
cho ngôi nhà an toàn và ngăn nắp hơn. Các nhân viên của 
tôi luôn thích thú chia sẻ những gì họ đã học được để người 
thân cũng được nâng cao ý thức an toàn tại gia đình.

Làm việc tại AES-TKV và học hỏi được các nguyên tắc của 
công ty, chúng tôi hiểu tại sao công ty có thể giữ chân được 
được những người tài giỏi. Chúng tôi hy vọng có nhiều cơ 
hội làm việc hơn với AES-TKV vì chúng tôi muốn được đóng 
góp nhiều hơn và ngày càng tốt hơn.

Chia sẻ của đại diện các nhóm liên quan 

Chị Nguyễn Thị Hương, 
Trưởng nhóm Phục vụ, Công ty CP Tư vấn nhân sự NIC, đơn vị cung 
cấp dịch vụ nhân sự.

Anh Nguyễn Đức Anh,
Quản lý, Công ty TNHH Dịch vụ ADEN, đơn vị cung cấp dịch vụ vệ 
sinh và bảo trì nhà ở

Thành công, năng lực lãnh đạo và danh tiếng của chúng tôi dựa 
trên hoạt động sản xuất vận hành bền vững. Đây là lý do tại sao 
sự bền vững là một trong những chủ đề quan trọng của Hội 
đồng Thành viên, cấp quản lý cao nhất của Công ty TNHH Điện 
lực AES-TKV Mông Dương. Tổng Giám đốc người điều hành hoạt 
động kinh doanh hàng ngày của công ty là một trong sáu thành 
viên của Hội đồng.
Doanh nghiệp của chúng tôi tổ chức quản lý tính bền vững của 
mọi hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện bao gồm 
hoạt động tài chính, vận hành xuất sắc, trách nhiệm cao trong 
công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, 
quản lý các đối tác, phát triển nhân sự, tuân thủ quy định và 
quản lý khách hàng. Lãnh đạo các bộ phận này chính là nòng 
cốt của nhóm công tác kỹ thuật vì sự phát triển bền vững của 
chúng tôi.
Lãnh đạo các bộ phận báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc và 
Giám đốc Nhà máy về việc thực hiện các chỉ số hoạt động bền 
vững chủ chốt (KPI) của bộ phận mình. Họ cũng đưa ra các 
khuyến nghị dựa trên công tác giám sát và đánh giá thường 
xuyên. Nếu như lãnh đạo bộ phận có trách nhiệm dẫn dắt, tổ 
chức chương trình hành động trong bộ phận thì mọi nhân viên 
đều có trách nhiệm đảm bảo tính bền vững trong mỗi hoạt động 
chuyên môn của mình để cùng nhau mang đến những tác động 
tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Mỗi bộ phận đều chịu trách nhiệm tuân thủ 
tất cả các quy định pháp luật áp dụng cho 
các hoạt động cũng như tất cả các quy tắc 
nội bộ và các cam kết theo hợp đồng. Bất 
cứ khi nào có thể, chúng tôi luôn cố gắng 
thực hiện tốt hơn các yêu cầu pháp lý của 
địa phương và quốc gia. Chúng tôi duy trì 
việc cùng xem xét và ra quyết định tập thể 
trong việc xử lý các vi phạm, nếu có. Các 
vấn đề này được báo cáo trong nội bộ và 
trao đổi với các bộ phận liên quan nhằm 
nâng cao nhận thức, tìm giải pháp, giúp 
quản lý rủi ro và có các biện pháp dự 
phòng, nếu cần thiết.

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào

Giám sát việc tuân thủ và 
quản lý rủi ro

GRI 102-40GRI 102-16 GRI 102-43 GRI 102-44 GRI 102-11 GRI 102-18 GRI 102-19 GRI 102-22 GRI 103-2 GRI 103-3
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Cách thức chúng tôi gắn kết với các bên liên quan

Các chủ đề
quan trọng
với các bên 
liên quan

Nhóm các bên
liên quan

Mục đích

Đáp ứng hoặc, nếu có thể, đáp ứng cao hơn các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về môi trường theo quy 
định pháp luật và của ngành
Cố gắng liên tục cải thiện hiệu quả công tác môi trường
Giảm, và nếu khả thi, loại bỏ khí thải và chất thải có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

Các chương trình phát triển cộng đồng tập trung vào y tế, giáo dục và môi trường đang được triển khai 
trong khu vực dự án để cải thiện chất lượng cuộc sống 
Khuyến khích sự tham gia tự nguyện của nhân viên để nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và 
quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trong cộng đồng
Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh công cộng tại khu vực dự án
Ưu tiên tuyển dụng người địa phương khi có thể 
Cải thiện hoặc ít nhất là khôi phục sinh kế và mức sống của người dân đã bị di dời

Cam kết tôn trọng các đối tác hợp đồng
Hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với Chính phủ, nhà 
thầu và bên cấp vốn
Đảm bảo vấn đề tài chính của công ty 
Thúc đẩy sự ổn định việc làm và lợi ích cho nhân viên 
Thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực dự án

Hướng tới hoạt động tối ưu, tránh các vấn đề kỹ thuật và gián đoạn.
Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vận hành đã cam kết

Chính Quyền Trung Ương
Báo cáo tháng
Các cuộc họp trực tiếp

Chính Quyền Địa Phương
Báo cáo tháng
Họp mặt hàng quý
Phối hợp thường xuyên với các cơ quan địa 
phương và cộng đồng để tìm hiểu nhu cầu và 
những quan tâm của họ để giải quyết kịp thời

Cộng Đồng Địa Phương
Tham vấn cộng đồng trước các mốc quan 
trọng của dự án
Thông báo thường xuyên các hoạt động của 
nhà máy
Các chương trình hỗ trợ cộng đồng đa dạng

Bên Cho Vay
Báo cáo bán niên
Kiểm toán độc lập 

Cán Bộ Nhân Viên
Họp thông tin hàng tháng
Họp an toàn hàng tháng
Thông báo định kỳ về các vấn đề cụ thể
Các hoạt động cộng đồng của công ty
Các sự kiện của công ty

Các Nhà Đầu Tư
Họp mặt bán niên
Duy trì liên hệ trao đổi thông tin theo yêu cầu 
của công việc.

Môi trường

Xã hội

Kỹ thuật

Kinh tế

Khách Hàng
Duy trì liên hệ theo yêu cầu của công việc kinh 
doanh

Nhà Thầu/nhà Cung Cấp
Duy trì liên hệ theo yêu cầu công việc kinh 
doanh

Công Chúng
Website: 
www.aesvcmmongduongpower.com.vn
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TRÁCH NHIỆM CAO
TRONG VẬN HÀNH SẢN XUẤT ĐIỆN 

Vận hành xuất sắc giúp chúng tôi cung cấp sản lượng điện dự kiến cho khách hàng một cách an toàn và đáng tin cậy, điều 
này làm nên danh tiếng của chúng tôi trên toàn thế giới. Để thúc đẩy những cải tiến liên tục về mặt kỹ thuật, chúng tôi luôn 
lấy chuẩn đánh giá từ các nhà máy điện hàng đầu ở Hoa Kỳ. Các chính sách và quy trình xử lý tập trung vào hiệu suất vận 
hành, độ tin cậy và mức độ sẵn sàng cung cấp năng lượng, đồng thời ưu tiên giảm mức sử dụng than nếu có thể và hoạt 
động trong phạm vi các giới hạn về môi trường để đảm bảo rằng chúng tôi có thể giữ gìn môi trường trong sạch.

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II sẵn sàng vận hành các thiết bị với toàn bộ công suất theo 
yêu cầu, trừ khi có những thay đổi về tình trạng hoạt động của một bộ phận và trừ khi đang trong thời gian thực hiện bảo 
dưỡng cần thiết hoặc sự cố. Nhân viên nhà máy của chúng tôi thường xuyên quản lý chế độ vận hành và kỹ thuật để đảm 
bảo rằng tất cả các thông số quan trọng trong hoạt động vận hành đều được theo dõi liên tục và các thiết bị hoạt động ổn 
định. Tất cả các nhân viên đều được đào tạo về các quy trình kiểm tra định kỳ trong phạm vi trách nhiệm của họ. 

Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào dự đoán có thể sẽ xảy ra trong thời gian thiếu điện trên lưới điện. 
Trong những tình huống đó, Trưởng ca đưa ra quyết định vận hành nhằm tối đa hóa tính khả dụng của mỗi tổ máy cũng như 
khả năng hỗ trợ hoạt động lưới điện. Giám đốc Nhà máy giám sát các chỉ số chính về hiệu suất hoạt động, tác động tới môi 
trường và các khía cạnh an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, song song với việc thực hiện các yêu cầu của khách 
hàng.

Phương pháp tiếp cận
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Kính gửi Các đối tác,

Tôi tin rằng mỗi ngày đều là một ngày tốt lành 
khi bạn được làm việc trong một nhà máy điện. 
Hoạt động của Nhà máy điện Mông Dương II 
trong hai năm qua đã củng cố thêm niềm tin này 
khi chúng tôi bắt đầu vận hành ổn định. Chúng 
tôi đã thấy công việc của mình tại Nhà máy 
nhiệt điện Mông Dương II có khả năng tạo tạo 
ra những tác động tích cực và trách nhiệm cao 
trong vận hành sản xuất điện của chúng tôi đã 
được ghi nhận tại các bằng khen “Công trình 
Điện của năm 2016” của Việt Nam và “Giải 
thưởng Doanh nghiệp xanh 2016”.

Chúng tôi đã nỗ lực cải thiện hiệu suất than đốt và 
tối ưu hóa nhiệt lượng với những bước tiến đáng 
kể, đây là một phần không thể tách rời trong cam 
kết trách nhiệm với môi trường của chúng tôi. Khi 
chúng tôi cải thiện hiệu suất than đốt, chúng tôi 
tiêu thụ ít than hơn khi sản xuất ra cùng một lượng 
điện, cũng có nghĩa là tiết kiệm nhiên liệu hơn cho 
công ty và quan trọng hơn, giảm mức độ tiêu thụ tài 
nguyên và ít khí thải hơn, điều này có lợi cho môi 
trường.

Mặc dù Nhà máy ngừng dự phòng trong phần lớn 
thời gian năm 2017 (theo yêu cầu của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, vì các nhà máy thủy điện hoạt 
động với công suất lớn do lượng mưa lớn bất 
thường), nhưng Mông Dương II luôn sẵn sàng khi 
được điều độ để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. 
Chúng tôi cũng nhận được các chứng chỉ quốc tế 
về sức khỏe và an toàn lao động (OHSAS 18001) 
và quản lý môi trường (ISO 14001:2015) trong thời 
gian báo cáo.

Những thành tích trong vận hành là minh chứng 
cho trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật mà chúng 
tôi hết sức tự hào. Trong bối cảnh đặc biệt của năm 
2017, mọi người đều mong muốn cải thiện các chỉ 
số vận hành chủ chốt vì chúng tôi đã bước vào giai 
đoạn vận hành ổn định và sẽ phát điện ở công suất 
lớn hơn kể từ năm 2018 trở đi.

An toàn tiếp tục là niềm tự hào lớn nhất của chúng 
tôi. Chúng tôi đã thực hiện tổng cộng 93.828 giờ 
đào tạo về an toàn trong hai năm qua, vượt quá 
mục tiêu về số giờ đào tạo an toàn tới 164%. Đó là 
niềm tin và thông lệ “đặt an toàn lên hàng đầu” mà 

Những thành tích về mặt kỹ thuật của chúng tôi 
phần lớn dựa trên tinh thần làm việc nhóm. Tài 
năng, cam kết và mong muốn phát triển bản thân 
của nhân viên luôn vượt quá mong đợi của chúng 
tôi. Nhân viên của chúng tôi có chung tầm nhìn 
và hết lòng phấn đấu vì mục tiêu kiên định của 
chúng tôi trong việc cung cấp nguồn năng lượng 
an toàn, đáng tin cậy và bền vững vì sự phát triển 
và tăng trưởng của Việt Nam. Chúng tôi đã khởi 
động một kế hoạch phát triển nhân lực nội địa để 
đào tạo được đội ngũ nhân viên kỹ thuật lành 
nghề, được định hướng bởi các nguyên tắc và 
các nhà lãnh đạo từ lực lượng lao động tại địa 
phương và đây chính là một trong những cam kết 
của chúng tôi giúp thúc đẩy ngành năng lượng 
Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Nguyên tắc “Nỗ lực vì sự xuất sắc” và văn hóa 
đổi mới của chúng tôi đã mang lại những tiến bộ 
lớn lao trong hoạt động của nhà máy điện trong 
giai đoạn báo cáo. Trong báo cáo này, chúng tôi 
chia sẻ các sáng kiến tạo ra hiệu quả hơn nữa và 
tiết kiệm hơn cho công ty đồng thời giảm nhẹ tác 
động tiêu cực đến môi trường.
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chúng tôi xây dựng và củng cố để mọi người có 
thói quen thực hiện các thao tác an toàn một 
cách nhất quán, bất kể họ đang ở trong nhà máy 
điện, ở nhà hay tại nơi công cộng. Với tôi, đó là 
toàn bộ ý nghĩa của AES-TKV. Bạn chỉ thực sự là 
thành viên của AES-TKV khi cuối cùng bạn trở 
nên nhất quán trong thái độ và hành động an 
toàn của mình cho dù bạn ở bất kỳ nơi nào. Đây 
là giá trị mà chúng tôi cũng chia sẻ với gia đình 
nhân viên cũng như các đối tác, từ các nhà thầu 
và nhà cung cấp đến cộng đồng địa phương, tăng 
cường văn hóa an toàn chung và góp phần cải 
thiện an sinh và chất lượng cuộc sống.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả những người đã 
đóng góp tạo nên những cột mốc bền vững này, 
đây chỉ là một vài trong số rất nhiều những cột 
mốc đáng nhớ khác nằm trong báo cáo thứ hai. 
Những câu chuyện này cho thấy năng lực và tiềm 
năng của những nhân viên AES-TKV, nếu tiếp tục 
được khai phóng đúng tiềm năng thì đội ngũ 
nhân sự của chúng tôi sẽ có những đóng góp to 
lớn vào sự phát triển không ngừng của Việt Nam. 
Với các chương trình phù hợp và những con 
người tài năng, Việt Nam vẫn là một điểm sáng 
trong khu vực và chúng tôi rất vui mừng được 
góp phần vào sự phát triển năng động này.

THÔNG ĐIỆP 
TỪ GIÁM ĐỐC 

NHÀ MÁY
Kevin Pierce

Plant Manager
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Đội ngũ vận hành tập trung vào việc cải tiến không ngừng để cải thiện 
hiệu suất nhà máy tốt hơn, giảm tác động đến môi trường và tiết kiệm 
chi phí nhiều hơn.

Những cải tiến trong vận hành giai đoạn 2016-2017

1. Giảm khí thải thông qua tối ưu hóa hệ thống quạt muội than

653.000 Đô la Mỹ tiết kiệm chi phí vận hành
12.430 tấn CO2 được cắt giảm
54 tấn SO2 được cắt giảm

Chúng tôi loại bỏ tình trạng rung lắc trong hệ thống lò thổi và giảm lưu 
lượng hơi đến mức tối thiểu mà không cần nhiều vốn đầu tư. Một thay 
đổi trong quy trình vận hành tiêu chuẩn cũng mang lại việc giảm suất 
hao nhiệt, một mục tiêu bền vững của AES-TKV vì những tác động 
tích cực của nó đối với chi phí và môi trường.

2. Tỷ lệ sử dụng hóa chất thấp hơn thông qua việc tối ưu hóa Chu 
trình Hóa học

570.000 Đô la Mỹ tiết kiệm chi phí vận hành

Các chất hóa học thông thường được một nhà thầu sử dụng đã làm 
gia tăng tốc độ ăn mòn, độ kết tủa, tỷ lệ tái ngưng tụ và nguy cơ xảy 
ra các hỏng hóc đường ống. Chúng tôi đã cải tiến quy trình hóa học 
để có thể khắc phục những vấn đề này và áp dụng một cách tiếp cận 
toàn diện hơn nhằm đạt được tính khả dụng và hiệu suất tối đa của 
nhà máy. Việc này đã cải thiện năng suất vận hành cũng như tính khả 
dụng của tuabin và giảm tổn thất trong ống lò hơi. Với tỷ lệ tiêu thụ 
hóa chất thấp hơn, chúng tôi đã giảm thiểu những tác động tiêu cực 
lên môi trường.

3. Tái sử dụng dầu thải cho quá trình bôi trơn băng tải

> 53.000 Đô la Mỹ chi phí được tiết kiệm hàng năm

Những băng tải chở than từ kho than đến xilo có hệ thống bôi trơn tự 
động cần đến 9.600 lít dầu bôi trơn mới mỗi năm. Dầu bị thải loại do 
đã bị pha tạp với bụi than và dính vào các con lăn. Với dự án cải tiến 
này, dầu đã qua sử dụng được thu gom lại từ hộp số có đặc điểm kỹ 
thuật phù hợp với loại dầu dùng cho việc bôi trơn băng tải. Được bảo 
quản tách riêng với dầu thải thông thường, dầu này được lọc và tái 
chế để sử dụng trong hệ thống bôi trơn băng tải tự động, giảm chi phí 
hàng năm chi cho dầu bôi trơn và quy trình bảo dưỡng đi kèm.
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Đảm bảo vận hành xuất sắc

Công trình điện của năm 
– Việt Nam 2016 
trao tặng sau khi kết thúc năm vận 
hành đầu tiên

319 chứng nhận tiêu 
chuẩn kỹ thuật 
cấp cho các nhóm vận hành 
(2016-2017)

Giảm suất hao nhiệt của nhà máy điện đồng nghĩa với việc mức tiêu thụ 
nhiên liệu thấp hơn, chi phí giảm đi và tốt hơn cho môi trường. Chúng tôi đã 
công bố độ lệch tối thiểu từ mức nhiệt mục tiêu của mình và vẫn tiếp tục 
làm việc để đạt được mục tiêu của mình trong những năm tới.

2016 2017

2016 20172015

Tổng sản lượng 
phát điện

Sản lượng điện ròng

6.394.476 
MWh5.695.113

MWh

3.389.354
MWh

3.780.403
MWh

Tổng số giờ ngừng phát điện tăng cao năm 2017 do 
việc ưu tiên điều độ nhà máy thủy điện

Số giờ dừng máy do sự cố

Số giờ dừng máy dự phòng

Độ khả dụng trung bình 
83,10%

Độ khả dụng trung bình 
99,41%

Độ khả dụng trung bình 
99,41%

1.807,7 1.539,3 

1.294 

2.723,3 

169,6 572,8 

8.408,9 

96,2 750,4 

Suất hao nhiệt thực tế (Btu/kWh)

+ So với muc tiêu

+ Độ lệch

Lượng than tiêu thụ (tấn)

9.985

9.795

-190

2.924.237

10.045

9.793

-252

1.754.852

2016 2017
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Ưu tiên môi trường
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Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi nhân viên và nhà thầu của AES-TKV. Chúng tôi có Chính sách môi trường để 
hướng dẫn tất cả đội ngũ nhận sự  về thao tác trong vận hành Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II nhằm đáp ứngnhững tiêu 
chuẩn cao về bảo vệ môi trường. Chúng tôi đáp ứng và, nếu có thể, vượt cả các yêu cầu, tiêu chuẩn và luật pháp có liên 
quan của các cơ quan quản lý địa phương, khu vực và quốc gia của Việt Nam, Tiêu chuẩn hoạt động của IFC và Tiêu chuẩn 
môi trường toàn cầu của AES.

Ma trận Đánh giá tác động vật lý, bộ Tiêu chí Đánh giá rủi ro và Ma trận đánh giá tác động nghiêm trọng được sử dụng để 
xác định những tác động đáng kể của hoạt động vận hành tới môi trường, chỉ ra  các yếu tố như quy mô, xác suất, chi phí 
đối với doanh nghiệp cũng như các bên liên quan. Chúng tôi có các quy trình của Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) để hiểu, 
dự đoán, quản lý và giảm nhẹ các tác động môi trường khác nhau.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là bản cập nhật mới nhất, mở rộng nội dung và phạm vi trách nhiệm của các tổ chức trong việc 
quản lý môi trường cũng như các yêu cầu mới đối với ban lãnh đạo và tương tác với bên thứ ba, cũng như giữa các bộ phận. 
Và nếu như AES-TKV được biết đến nhờ văn hóa đảm bảo an toàn hết sức mạnh mẽ thì OHSAS 18001 thể hiện cam kết sâu 
sắc hơn nữa của chúng tôi trong việc mang lại một môi trường làm việc an toàn hơn cho nhân viên và nhà thầu. Chúng tôi 
đánh giá cao các biện pháp bổ trợ này và đánh giá đây như một phương thức giúp quản lý tốt hơn nữa nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và nhân lực của mình. Chắc chắn, đây là dấu ấn thể hiện vị trí dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Chúng tôi đã nhận được nhiều giải thưởng rất có ý nghĩa, và điều đó khẳng định trách nhiệm 
cao của chúng tôi trong việc sản xuất điện. Năm 2017, chúng tôi đã nhận được Giải thưởng 
Doanh nghiệp Xanh năm 2016 của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, 
Cục Môi trường Việt Nam và Diễn đàn Con người và Môi trường. Đoàn công tác đến thăm 
nhà máy của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Chính phủ Việt Nam cũng bày 
tỏ sự tán đồng với các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II 
cũng như chương trình phát triển xã hội của chúng tôi.

AES-TKV được khen thưởng cho thành tích có trách nhiệm 
cao với môi trường

Phương pháp tiếp cận

Một điểm nhấn về sự xuất sắc, tinh thần đồng đội và học tập liên tục tại AES-TKV là APEX (Cuộc thi Vận hành xuất sắc của 
AES). Đây là một chương trình và cuộc thi mà Tập đoàn AES phát động trên toàn cầu nhằm thúc đẩy nhân viên AES sáng 
tạo các dự án đổi mới mang lại doanh thu, tiết kiệm và hiệu quả đáng kể cho công ty. Trong năm 2017, đội thi của AES-TKV 
giành vị trí thứ hai trong Cuộc thi APEX toàn cầu nhờ dự án tối ưu hóa hệ thống quạt muội than.

Trong mười năm qua, các dự án APEX đã mang lại hơn 1 tỷ USD lợi nhuận cho cả tập đoàn AES. Ngoài những lợi ích kinh 
tế từ những sáng kiến đã được trao giải thưởng, chương trình còn mang lại uy tín cho các đội chiến thắng bởi vì các sáng 
kiến sẽ được ứng dụng vào hoạt động kinh doanh của AES trên toàn thế giới, tại bất kỳ nơi nào có thể.

Không ngừng cải tiến

Đáp ứng hoặc 
vượt các yêu cầu 
hoặc tiêu chuẩn 

vận hành

Đánh giá định kỳ 
hiệu quả các hoạt 

động của chúng 
tôi

Thực hiện các biện 
pháp xác định mối 

nguy hại và kiểm 
soát ô nhiễm

Giảm hoặc loại bỏ 
khí thải, chất thải

Thông tin chính 
sách môi trường 
của chúng tôi cho 
tất cả các bên liên 
quan

Lập kế hoạch đầu 
tư vào môi trường 
dựa trên đánh giá 
môi trường địa 
phương, khu vực và 
toàn cầu

Các mục tiêu
của chúng tôi
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Chúng tôi chủ động xác định các cơ hội để áp dụng các 
công nghệ năng lượng xanh và nâng hiệu suất hoạt 
động giúp giảm phát thải và thúc đẩy tiết kiệm chi phí 
nhiều hơn. Tính đến năm 2017, tổng đầu tư của chúng 
tôi vào tăng năng suất và giảm phát thải ở Nhà mày 
Nhiệt điện Mông Dương II là gần 300.000 USD. Các dự 
án xanh này phù hợp với chiến lược của Tập đoàn AES 
là áp dụng các giải pháp năng lượng xanh với các quy 
mô khác nhau tại các doanh nghiệp trên toàn thế giới để 
mở rộng việc áp dụng công nghệ sạch trong phát điện. 
Điều này phù hợp với tầm nhìn mới của AES về việc thúc 
đẩy một tương lai năng lượng an toàn hơn và xanh hơn

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình kiểm soát khí thải, và Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương II được trang bị cơ sở hạ 
tầng kiểm soát khí thải, đặc biệt là Bộ phận Kiểm soát giảm xúc tác chọn lọc phát thải NOx, Khử Lưu huỳnh để giảm thiểu 
nồng độ SOx trong khí thải và hệ thống lọc bụi tĩnh điện để kiểm soát bụi trước khi phát thải vào môi trường. 

Để duy trì mức phát thải, chúng tôi được chỉ dẫn bởi các giới hạn nghiêm ngặt nhất từ quy định địa phương, cụ thể là Quy 
chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Phát thải của Ngành Nhiệt điện và các Hướng dẫn của IFC về giới hạn NOx, SO2, CO và các hạt 
vật chất. Chúng tôi tiến hành kiểm tra chất lượng không khí xung quanh để đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Tài chính Quốc 
tế và sử dụng mô hình kịch bản trường hợp xấu nhất để hiểu và quản lý các tác động của chúng tôi tốt hơn. Quy trình kiểm 
soát khí thải IMS của chúng tôi gửi thông báo qua AES Online bất cứ khi nào mức phát thải vượt quá giới hạn nội bộ và thông 
báo cho cơ quan có thẩm quyền khi mức phát thải vượt quá giới hạn của quy định địa phương và yêu cầu của Ngân hàng 
Thế giới.

* Các tổ máy đã ngừng tham gia lưới điện trong năm tháng trong năm 2017 theo yêu cầu của khách hàng.
** Xả thải gián tiếp từ việc sử dụng dầu diesel cho xe dịch vụ và các thiết bị nặng (giả định rằng xăng chứa 10% ethanol, theo quy định của 
chính phủ) và từ việc sử dụng xăng không chì cho phương tiện

* Kích thước tất cả các loại bụi: TSP, PM10 và PM2.5
* * Các tổ máy đã ngừng tham gia lưới điện trong năm tháng trong năm 2017 do ngừng dự phòng theo yêu cầu của khách hàng, do đó lượng 
khí thải giảm đi.

Một nhà máy nhiệt điện mông dương ii xanh hơn Kiểm soát khí thải

Khí thải nhà kính

Khí thải khác

GHG, Trực tiếp cấp độ 1 (triệu tấn CO2)

GHG, Gián tiếp cấp độ 3 (tấn CO2e)

Mật độ GHG, Trực tiếp cấp độ 1 (gCO2/kWh)

3.637.897 

222

606

2.057.601*

332**

541 

2016 2017

2016 2017

10-kW Tấm pin mặt trời 
lắp đặt tại Khu nhà ở

8.703 kWh 
sản lượng điện trong 12 tháng

23.8 kW
sản lượng điện bình quân một ngày

KHÔNG
khí thải nhà kính

10%
hệ số công suất

Dự án giảm phát thải lớn

Lượng khí thải ước tính đã được giảm thiểu hàng năm

Lợi ích ước tính hàng năm về tiết kiệm chi phí

Tổng số kWh tiết kiệm trong năm 2017
• Kho than – 448.652 kWh
• Nhà máy xử lý – 7.250.938 kWh 
• Dịch vụ xây dựng – 1.889.667 kWh 

4 Dự án

5.092 triệu tấn CO2

9.589.257 kWh

287.678 USD
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NOx (in lbs.)
SO2 (in lbs.)
CO (in lbs.)
Thủy ngân (in lbs.)
Vật chất dạng hạt*

16.135.536

5.249.149

258

1.092.826
1.067.124
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1.878.709,31

481.291
24

138.026
91.455

Phương pháp tiếp cận

GRI 305-5 GRI 305-1 GRI 305-3 GRI 305-4 GRI 305-7



Hệ thống bảo tồn và quản lý tài nguyên nước hỗ trợ giám sát các thông số của quá trình vận hành và các mục tiêu hàng 
năm về sử dụng nước và phát sinh nước thải. Chúng tôi sử dụng trình tự hiệu quả để giảm thiểu việc sử dụng hoặc tồn đọng 
nước, xác định quy trình hoặc thiết bị có khả năng sản sinh nước thải hoặc làm ô nhiễm nguồn tái chế nước và giảm thiểu 
việc phát sinh nước đi vào dòng nước thải. Quy trình IMS về kiểm soát nước thải đảm bảo việc tuân thủ quy định bắt buộc. 
Trong trường hợp có sự cố tràn hoặc ô nhiễm khẩn cấp, Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II đã có Kế hoạch ứng phó khẩn 
cấp để xử lý kịp thời và phục hồi nhanh sau bất kỳ sự cố ô nhiễm nào. Do đó, không có sự cố tràn đáng kể nào trong kỳ báo 
cáo.

Chúng tôi có các quy trình IMS về quản lý chất thải nguy hại, bao gồm hóa chất độc hại - từ khâu mua và giao hàng, lưu trữ 
và kiểm kê, ghi nhãn, xử lý, chuyển giao và tiêu hủy - để giảm thiểu một cách hiệu quả, hoặc loại bỏ, rủi ro và đe dọa đến 
con người và môi trường. Chúng tôi có các quy trình để: xác định xem vật liệu thải có nguy hiểm hay không; tiến hành hoạt 
động kiểm kê, đăng ký thông tin và báo cáo về chất thải nguy hại; xử lý, ghi nhãn, lưu trữ và phân loại chất thải nguy hại, 
xem xét đầy đủ khả năng tương hợp của các loại chất thải khác nhau. Nếu có trường hợp khẩn cấp, chúng tôi đã có kế 
hoạch và quy trình dự phòng, cũng như kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và hóa chất.

*Được giám sát bởi một bên thứ ba và Cơ quan Nhà nước được uỷ quyền; nước thô được công ty tái sử dụng

Kiểm soát các tác động đến nguồn nước

Giảm thiểu phát sinh chất thải

Lượng nước lấy từ sông Thác Thầy

Lượng nước rút ra hàng ngày so với giới hạn cho phép từ 8.000 m3 đến 10.500 m3

Nước làm mát và nước thải được xử lý và thải ra tại Luồng Gạc*

Nước thải công nghiệp đã qua xử lý từ nhà máy chính*

Nước thải đã qua xử lý từ Bãi xỉ 2*

Nước thải sinh hoạt

1.498.468

4.105

1.197.331.064

466.137

389.448

5.440 

958.126

2.625

781.744.284

331.889

170.344

6.291

Đơn vị khối lượng tính theo M3 2016 2017

Chất thải không nguy hại (tấn)

Chất thải nguy hại* (kg)

Tro bay và xỉ đáy lò lưu tại chỗ** (tấn)

1881

92.369

964.998

914

89.870

579.101

Loại chất thải và phương pháp tiêu hủy 2016 2017

An toàn là điều kiện của việc tuyển 
dụng. Tầm nhìn của chúng tôi là được 
công nhận là một công ty hàng đầu 
trên toàn cầu về thực hành đảm bảo 
an toàn và sức khỏe tốt nhất và tiên 
tiến nhất. Chúng tôi có trong tay một 
hệ thống quản lý an toàn vững mạnh 
và một quy trình thực hiện có cấu 
trúc, toàn diện được thiết kế để tạo ra 
sự an toàn vượt trội xuyên suốt các 
hoạt động của chúng tôi.

Chính sách an toàn của chúng tôi thể 
hiện cách tiếp cận chủ động và tư duy 
tiến bộ trong việc đảm bảo an toàn tại 
nơi làm việc. Chúng tôi tiếp tục củng 
cố các tiêu chuẩn an toàn thông qua 
chứng nhận quốc tế về sức khỏe và 
an toàn lao động, OSHAS 18001, mà 
chúng tôi nhận được trong năm 2017. 
Tiêu chuẩn này cung cấp một khung 
hành động thống nhất để xây dựng hệ 
thống quản lý an toàn nhằm xác định, 
kiểm soát và giảm thiểu rủi ro liên 
quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi 
làm việc.

Dẫn đầu trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
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Tổng số giờ đào tạo về an toàn

Tổng số chủ đề về an toàn

Đại diện lực lượng lao động trong Ủy ban An toàn – Sức khỏe -  Môi 

trường

40.156 giờ 

(206% vượt chỉ tiêu)

61

11.1%

53.672 giờ

(123% vượt chỉ tiêu)

51

6.9%

2016 2017*

2016: > 1,7 triệu giờ 2017: >1,6 triệu giờ

TỔNG SỐ GIỜ CÔNG AN TOÀN

Phương pháp tiếp cận

Phương pháp tiếp cận

Phương pháp tiếp cận

* Tất cả các chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và tiêu hủy bởi một bên thứ ba đủ điều kiện. Chỉ có chất thải không nguy hại và có tính 
phân hủy sinh học mới được xử lý trực tiếp bởi công ty.
** Tro bay và xỉ đáy lò được vận chuyển qua đường ống thải xỉ bằng phương pháp thải xỉ ướt (HCSD) và lưu trữ tại chỗ tại Bãi thải xỉ 1&2

GRI 103 GRI 103GRI 303-1 GRI 303-2 GRI 306-1 GRI 306-2 GRI 306-4 GRI 403-3 GRI 401-230 | 



Chúng tôi có Ủy ban Sức khỏe và An toàn là đơn vị hướng dẫn và 
giám sát tình hình hoạt động an toàn chung. Ở đây gồm việc thực 
hiện thường xuyên các cuộc họp về an toàn và huấn luyện an toàn, 
xây dựng các kế hoạch phòng tránh tai nạn và dự phòng trong thiên 
tai, phối hợp với chính quyền địa phương, báo cáo tình hình an toàn, 
cùng với các thông tin khác. Tháng 3 năm 2017, chúng tôi đã hoàn 
tất việc thành lập ủy ban gồm 9 thành viên chính và 9 thành viên phụ 
do Giám đốc Nhà máy đứng đầu. Mỗi thành viên ủy ban đều có thái 
độ tích cực, nhiệt tình và sẵn sàng tham gia.
Đối với các trường hợp khẩn cấp, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch 
ứng phó khẩn cấp cho các kịch bản khác nhau, với các quy trình thích 
hợp. Trưởng phòng An toàn - Sức khỏe - Môi trường và kỹ sư  An toàn 
- Sức khỏe - Môi trường có trách nhiệm đảm bảo sẵn sàng cho tình 
huống khẩn cấp và đảm bảo các thiết bị ứng phó đã được trang bị và 
duy trì khả năng hoạt động liên tục của chúng.
Cũng như các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn về an toàn của 
chúng tôi liên tục được nâng cấp vì công nghệ và hành vi của con 
người không bao giờ là bất biến. Chúng tôi đảm bảo việc giám sát 
tình hình An toàn Lao động và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) để tìm 
hiểu thành tựu cũng như thách thức và thường xuyên xem xét lại các 
quy trình OHS để đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động và sức 
khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi cũng theo sát những thay đổi mới nhất 
về luật pháp và các bộ tiêu chuẩn về OHS. Tất cả nhân viên nhà máy 
thường xuyên được tổ chức tư vấn, họp và đào tạo về các chủ đề 
nhằm phục vụ cho cam kết phối hợp ở tất cả các cấp của tổ chức.

2017*

Phân tích an toàn công 
việc và họp an toàn 
trước khi thực hiện

Sẵn sàng cho tình 
huống khẩn cấp

Tuần tra và kiểm tra 
an toàn

Đào tạo và giám sát 
an toàn

Safety Training

JSA

HAZARD

Thông tin và báo cáo

Chuẩn bị kế hoạch và 
thiết bị

Xác định và đánh giá 
rủi ro

Kiểm tra sức khỏe 
định kỳ

Chăm sóc sức khỏe và 
bảo hiểm y tế

An toàn toàn nơi 
làm việc

Các biện pháp đảm bảo an toàn
cho con người 

Để truyền bá văn hóa an toàn và thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi hơn các hành vi và quy định an toàn, chúng tôi cam kết thực 
hiện các sáng kiến sau đây với các bên liên quan:

Cộng đồng địa phương - Một phần trong lễ kỷ niệm Ngày 
của các nguyên tắc của chúng tôi là các hoạt động với 
cộng đồng địa phương thúc đẩy việc đảm bảo sức khỏe 
và an toàn. Năm 2016, chúng tôi đã tổ chức phổ biến về 
an toàn giao thông và tặng 600 mũ bảo hiểm xe máy chất 
lượng cao cho học sinh và giáo viên tại trường THPT 
Mông Dương. Năm 2017, chúng tôi bàn giao khu sân chơi 
thể thao-văn hóa cho chính quyền xã Cộng Hòa nhằm 
nâng cao ý thức về rèn luyện thể thao, giúp người dân có 
địa điểm tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá. 

| 33

Nhà thầu và Nhà cung cấp - Chúng tôi có Chương trình 
quản lý an toàn nhà thầu áp dụng cho tất cả các nhà cung 
cấp, nhà thầu và nhà thầu phụ của chúng tôi. Trong đó mô 
tả các yêu cầu, vai trò và trách nhiệm quản lý sự an toàn 
và bảo vệ môi trường nhằm duy trì một môi trường làm 
việc an toàn và lành mạnh. Các tiêu chí về môi trường, 
sức khỏe và an toàn là một phần của đánh giá sơ tuyển 
của chúng tôi đối với mọi nhà cung cấp, nhà thầu và nhà 
thầu phụ. Điều này đã được cải thiện vào năm 2016 với 
việc bổ sung thêm một số điều khoản về tuân thủ vào 
Chính sách Môi trường- Sức khỏe – An toàn, lãnh đạo Môi 
trường – Sức khỏe – An toàn, quản lý và ngăn ngừa xả và 
tràn thải, đào tạo và tập huấn, và tổ chức điều tra sự cố.

Mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa an toàn xuất sắc

Các nhân viên và nhà thầu của chúng tôi có 
quyền và nghĩa vụ ngừng công việc ngay khi 
xác định được một tình huống hoặc hành vi 
khiến họ cảm thấy không an toàn.
Sau khi xác định tình huống không an toàn, 
chúng tôi sẽ dừng hoạt động hoặc ngừng làm 
việc ngay lập tức bất kể ưu tiên của công việc 
là gì cho dù sau đó xác định được rằng việc 
dừng hoạt động là do nhầm lẫn. Chúng tôi 
không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào làm tổn 
hại đến sức khỏe nghề nghiệp và sự an toàn 
của tất cả các bên liên quan, vậy nên sẽ không 
có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với một 
người khi buộc phải dừng việc vì lý do an toàn. 
Chúng tôi nêu rõ tất cả các thông tin về Quyền 
dừng việc trong các cuộc họp an toàn hàng 
tháng để nhấn mạnh sự ưu tiên của nó.

Quyền dừng việc

GRI 403-132 | GRI 401-2 GRI 103 GRI 403-1
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CON NGƯỜI CỦA CHÚNG TÔI
SỨC MẠNH CỦA VIỆT NAM

Phương pháp tiếp cận
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Thành công của chúng tôi chính là nhờ chất lượng lực lượng lao động cao. Chúng tôi đã có thể đạt được các mục tiêu chiến 
lược của mình nhờ vào khả năng chuyên môn, nỗ lực và sự cống hiến của đội ngũ nhân sự của Công ty. Từ việc hoàn thành 
công trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương II thành công trước tiến độ năm 2015 đến việc đạt được các 
giải thưởng công nghiệp lớn, các cột mốc bền vững và cải tiến hoạt động trong năm 2016 và 2017 đều do đội ngũ nhân 
sự trẻ và đa dạng của chúng tôi tại Việt Nam, những con người luôn thể hiện được hiệu quả xuất sắc rất đáng tự hào.

Chiến lược quản lý tài năng toàn cầu của Tập đoàn AES bảo đảm rằng nhân viên của AES-TKV được phát triển năng lực 
của mình một cách đầy đủ và chủ động trong sự tiến bộ của họ tại Công ty. Để làm được điều này, chúng tôi tập trung vào 
các lĩnh vực chính sau đây: các chương trình học tập chính quy, chương trình đào tạo nghề, đánh giá và lên kế hoạch nghề 
nghiệp, kinh nghiệm thực tế và trao đổi tiếp xúc với mạng lưới toàn cầu của các doanh nghiệp AES.

Chúng tôi thu hút và giữ chân những người giỏi nhất, thông minh nhất bằng cách khen thưởng những đóng góp tích cực 
của họ cho công ty. Chúng tôi cung cấp chế độ phúc lợi cạnh tranh ngang bằng với mức trên thị trường trong khi các khoản 
đóng góp và thời hạn nghỉ phép thường cao hơn theo luật định của Việt Nam. Các chế độ này bao gồm thưởng năng suất, 
trợ cấp cho giáo dục, chăm sóc y tế và chế độ bảo hiểm, cùng với nhiều phúc lợi khác.

Ngoài các hoạt động xây dựng tinh thần làm việc nhóm dành cho nhân viên vào Ngày của các nguyên tắc, Ngày an toàn, 
Tiệc cuối năm, v.v., một trong những sự kiện được mong đợi nhất của chúng tôi là Ngày hội gia đình hàng năm khi mà nhân 
viên và gia đình của họ được mời đi nghỉ 2 ngày với một buổi dạ tiệc và các hoạt động vui chơi giải trí tập thể. Thông qua 
Ngày hội gia đình, tất cả nhân viên và gia đình của họ được kết nối tốt hơn với công ty và văn hóa của công ty.
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Một ngành năng lượng bền vững cần có lực lượng lao động địa phương chất lượng 
cao. Cuối năm 2016, AES-TKV đã triển khai Kế hoạch nội địa hóa nhân sự tại Nhà 
máy Nhiệt điện Mông Dương II, phát triển khả năng của các kỹ sư địa phương thông 
qua chuyển giao công nghệ và kiến thức khi họ tiếp xúc với chuyên môn kỹ thuật 
đẳng cấp thế giới. Trưởng nhóm Xử lý nguyên liệu Dương Thúc Sơn và Trưởng nhóm 
Cân bằng nhà máy Nguyễn Xuân Diệu chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của họ.

“Tầm cỡ ngành điện của một quốc gia phụ thuộc vào kỹ năng của lực lượng lao động 
kỹ thuật tại địa phương. Vai trò chính không nằm ở nồi hơi hay tua-bin. Mà vai trò 
nằm ở đội ngũ nhân tài. Vâng, đó là năng lực kỹ thuật và nền tảng văn hóa. Một lực 
lượng nhân sự địa phương mạnh mẽ sẽ giúp tạo nên quyền làm chủ và cốt lõi là sẽ 
mang lại lợi ích cho công ty.”

Tôi đã đồng hành với AES-TKV trong tám năm nay và là một kỹ sư xây dựng trước khi trở 
thành trưởng nhóm. Tôi rất vui mừng khi được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng nhóm này.
Tôi tin rằng việc thêm nhiều người Việt Nam nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong công ty là 
rất quan trọng. Một người lãnh đạo Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách về văn hóa khi 
giao tiếp với các thành viên trong nhóm, chúng tôi có thể hiểu nhau hơn và khuyến khích 
giao tiếp nhiều hơn. Điều này sẽ thúc đẩy họ phát triển bản thân.
Tôi biết tôi cần hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa. Trưởng nhóm phải là một hình mẫu 
cho các thành viên trong nhóm của mình, và người đó phải giúp từng thành viên làm việc 
gắn kết chặt chẽ với nhau để xây dựng một đội ngũ mạnh và bền vững. Tôi muốn khuyến 
khích các thành viên trong nhóm đóng góp ý tưởng và sự sáng tạo của họ cũng như học 
hỏi lẫn nhau để họ trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.
Tôi cam kết toàn tâm toàn ý với những mục tiêu này.  AES-TKV tin tưởng và trao quyền 
cho nhân viên của mình để đạt được mục tiêu của họ. Đây là một môi trường làm việc rất 
an toàn và chuyên nghiệp. Các giá trị định hướng cho mọi hành động của nhân viên, và 
công ty tin tưởng, trao quyền cho chúng tôi.

Là Kế toán trưởng trong một doanh nghiệp về năng lượng rất khác so với các ngành khác 
bởi bạn được truyền năng lượng để đảm bảo cho việc vận hành sản xuất điện mỗi ngày. 
Sau hơn 4 năm làm việc tại AES-TKV, trải qua tất cả các giai đoạn quan trọng từ xây dựng 
và chuyển đổi từ xây dựng sang vận hành, tôi cảm thấy mình vẫn đang tiếp tục học hỏi 
được nhiều kiến thức và kinh nghiệm nổi trội từ đội ngũ những con người tài giỏi ở đây. 
Tôi được tạo cảm hứng từ việc được cộng tác với những người xuất sắc trong đội ngũ lãnh 
đạo và các đối tác kinh doanh để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của chúng tôi mang lại giá 
trị. Tôi được các đồng nghiệp và các thành viên trong nhóm trao quyền, những người cũng 
đa phần là phụ nữ.
Tôi lãnh đạo nhóm 8 thành viên nữ quản lý tất cả tài sản và nguồn lực của công ty, tuân 
thủ theo quy định tài chính địa phương, chiến lược kinh doanh, yêu cầu của các bên cho 
vay quốc tế bằng cách thiết lập và duy trì một hệ thống kế toán mạnh mẽ và minh bạch, 
đồng thời vẫn tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận và tăng lợi tức cổ đông. Nỗ lực của 
chúng tôi đã được ghi nhận bằng sự công nhận của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh về 
thành tích cao trong việc đóng góp vào ngân sách nhà nước và phúc lợi xã hội của tỉnh 
Quảng Ninh năm 2016.
Tôi tin rằng hiệu quả tài chính mạnh mẽ Công ty đạt được nhờ vào các yếu tố quan trọng 
của hoạt động vận hành xuất sắc, chương trình an toàn mạnh mẽ và đạo đức kinh doanh 
nghiêm ngặt.

Tôi vào làm việc cho Nhà máy điện Mông Dương II vào năm 2013 với vị trí là một kỹ sư 
hóa học. Trong 4 năm, tôi luôn hướng đến sự phát triển cá nhân và sự nghiệp, và đối với 
tôi, việc được bổ nhiệm lên trưởng nhóm có vai trò là nền tảng cho thành công trong 
tương lai. Quan trọng hơn, tôi đã thấy được việc bổ nhiệm lên trưởng nhóm thông qua Kế 
hoạch nội địa hóa nhân sự đã tác động mạnh mẽ đến các đồng nghiệp của tôi như thế nào.
Lãnh đạo người nước ngoài giúp chúng tôi tìm hiểu và quản lý công nghệ mới và giúp 
chúng tôi cải thiện các kỹ năng chuyên môn. Lãnh đạo người Việt Nam lại có thể làm giảm 
khoảng cách văn hóa và gắn bó chặt chẽ hơn khi làm việc với cấp dưới của họ.
Giờ đây, với vai trò là trưởng nhóm, tôi muốn phát triển thêm các kỹ năng mềm, đặc biệt 
là trong việc khuyến khích nhân viên, xử lý các mâu thuẫn cá nhân và thay đổi thói quen 
làm việc không hiệu quả.
Tôi nghĩ AES-TKV đem lại cho chúng tôi văn hóa làm việc tích cực, nơi chúng tôi có thể 
chia sẻ những bài học, khả năng sáng tạo và sự gắn kết. Nơi đây sở hữu văn hóa an toàn 
mà tôi chưa từng thấy ở các công ty khác và các chương trình phát triển bền vững của 
công ty giúp chúng tôi xây dựng lòng tin trong tổ chức, cho phép phát triển các mục tiêu 
cá nhân của chúng tôi và khuyến khích tinh thần sáng tạo và cam kết lâu dài cho Công ty.

Chia sẻ của các bên liên quan

Lực lượng lao động được trao quyền

Nguyễn Xuân Diệu
rưởng nhóm Cân bằng nhà máy

Kevin Pierce
Giám đốc Nhà máy

Dương Thúc Sơn
Trưởng nhóm Xử lý nguyên liệu

Bùi Thanh Huyền,
Quản lý Nhân sự

Trần Minh Lý,
Kế toán trưởng

Giải thưởng Ngày của các nguyên tắc 2016 Giải thưởng Nhân viên xuất sắc về an toàn của tháng

Giải thưởng Nhân viên xuất sắc về môi trường 2016 Giải thưởng Nhà thầu xuất sắc về an toàn

Khen thưởng các nhân viên xuất sắc
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Thành tựu của chúng tôi là minh chứng cho một lực lượng lao động được trao quyền. Đây là lý do tại sao AES-TKV cung cấp 
cho nhân viên một bộ công cụ hết sức hiệu quả giúp họ tự chịu trách nhiệm về sự phát triển nghề nghiệp của mình và nhận 
được sự hướng dẫn cần thiết cũng như sự tư vấn từ các lãnh đạo. Thông qua Kế hoạch Phát triển cá nhân (IDP) của AES-TKV, 
nhân viên có quyền tiếp cận một loạt các phương pháp học tập, như tham gia vào các dự án đa chức năng, trải nghiệm công 
việc thực tế, dẫn dắt các cuộc họp quan trọng bên cạnh các khóa đào tạo chính quy. Các mục tiêu trong IDP được tạo ra 
phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như yêu cầu về năng lực chuyên môn của Công ty.

Đào tạo nâng cao năng lực
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Tại AES-TKV, chúng tôi tin rằng mọi thứ đều 
bắt đầu từ con người, vì vậy chúng tôi tập 
trung phát triển cá nhân cùng với mục tiêu của 
công ty. Mỗi nhân viên đều biết điểm mạnh của 
mình, các kỹ năng cần cải thiện và nguyện 
vọng của họ. Chúng tôi hiểu được trình độ 
chuyên môn, khát vọng thành công của nhân 
viên và tạo cho họ môi trường cũng như đưa ra 
những chỉ dẫn phù hợp để họ phát triển được 
hết tiềm năng của mình, tìm thấy sự hoàn thiện 
trong công việc và giúp doanh nghiệp đạt được 
mục tiêu. 

Số liệu lao động

Lực lượng lao động chia theo cấp bậc và giới tính

Số liệu lao động

Lãnh đạo nữ

2016 2017

Ban lãnh đạo Trưởng nhóm
Trưởng phòng Nhân viên

265

2016

20%

30.4%

20%

32%

Ưu tiên bên trong

Ưu tiên bên ngoài

Ổn địnhLinh hoạt

KHẢ NĂNG

TH
ÍCH ỨNG  

NHIỆM VỤ

SỰ NHẤT Q
UÁN SỰ PHỐI HỢP

Ki
nh

 d
oa

nh
lin

h 
ho

ạt

Khách hàng &

Ưu tiên Thị trường

Năng lựctổ chức

Làm
 việc nhóm

Năng lực 
của AES

Ph
ối 

hợ
p &

 Hội 
nh

ập

Quyền sở hữu &
Trách nhiệm giải trình

Tầm nhìn &

Sự rõ ràng

Nữ Nam Nữ Nam

Tỉ lệ lao động nữ

100% nhân viên được đánh giá năng lực hàng năm và được hưởng các chế độ lao động theo luật

Tỉ lệ lãnh đạo nữ

3
6 75

1 1

46

196

Năm

Tổng số lao động

Tỉ lệ lao động địa phương

Tỉ lệ lao động tuyển mới

265

93%

6,0%

261 

95%

2,7%

2016 2017

261

2017

3
775

1 2

43

193
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Quá trình nội địa hóa các vị trí trưởng nhóm

2016 2017

Lao động nước ngoài
Lao động địa phương

7

1

4

4



Các lãnh đạo và nhân viên cam kết thực hiện các mục tiêu hiệu quả công việc cụ thể là:  An toàn, Hiệu quả về Tài chính, 
Năng suất, Tăng trưởng và các mục tiêu công việc cụ thể khác, đây cũng chính là những yếu tố quan trọng đóng góp cho 
sự thành công trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
Khi chúng tôi xác định những thiếu hụt trong năng lực của nhân viên, chúng tôi cố gắng giải quyết một cách phù hợp và 
hiệu quả nhất thông qua huấn luyện, tư vấn và đào tạo nội bộ, tại chỗ hoặc đào tạo bên ngoài. Đánh giá năng lực giữa và 
cuối năm và đánh giá sự tiến bộ là cơ hội để mọi người xếp hạng và lập kế hoạch cho quá trình phát triển của mình tại nơi 
làm việc. Những nhân viên muốn thăng tiến trong lĩnh vực mà họ lựa chọn có thể tận dụng Chương trình Giáo dục liên tục 
của chúng tôi, chương trình hỗ trợ họ đăng ký học các lớp đánh giá và/hoặc cấp bằng dành cho học vị thạc sĩ.

Các kênh giao tiếp cởi mở và rõ ràng là rất quan trọng 
trong việc xây dựng môi trường làm việc hài hòa và 
trao quyền cho mọi người tại AES-TKV. Chúng tôi có 
những chính sách, quy trình và công cụ để thúc đẩy 
văn hóa minh bạch.
Chúng tôi truyền đạt các mục tiêu của công ty, các 
hoạt động bao gồm cả những thay đổi trong vận hành, 
cho các nhân viên thông qua các công cụ giao tiếp 
khác nhau bao gồm các cuộc họp hàng tháng, nơi cập 
nhật những thay đổi về chính sách, hoạt động của 
công ty, các phong trào của nhân viên và khen 
thưởng.
Chúng tôi bảo vệ quyền lợi để mọi nhân viên đều có 
thể nêu lên các vấn đề, những quan ngại hay phản hồi 
một cách ẩn danh mà không lo sợ bị trả thù hoặc quấy 
rối. Cơ chế phát ngôn mà chúng tôi thiết lập giúp tạo 
điều kiện cho việc đối thoại hiệu quả và mang tính xây 
dựng giữa các nhân viên của AES-TKV.
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Hòa đồng
tại nơi

làm việc

Số giờ đào tạo

Tổng số giờ đào tạo

Số giờ trung bình

Nam

Nữ

Theo loại nhân viên

Quản lý cấp cao

Quản lý

Trưởng nhóm

Nhân viên

6.294

25

10

Số giờ trung 
bình

22

22

22

22

28.623

108

120

59

Số giờ trung 
bình

24

15

31

116

28.363

109

112

95

Số giờ trung 
bình

12

15

94

116

20162015 2017

Tỉ lệ luân chuyển lao động

Theo giới tính

Nữ

Nam

Theo nhóm tuổi

Dưới 30

30 đến 50

Trên 50

Theo khu vực

Việt Nam như thế nào

Khác

 

2,48%

9,93%

4,61%

6,03%

1,77%

11,35%

1,06%

 

1,89%

10,94%

3,02%

8,30%

1,51%

7,92%

4,91%

 

0,77%

3,45%

1,53%

2,30%

0,38%

2,68%

1,53%

20162015 2017
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Cam kết phát triển cộng đồng lâu dài 

Nơi nào có năng lượng nơi đó có sự tăng trưởng. Bằng cách cung cấp năng lượng điện an toàn, đáng tin cậy và bền vững, 
chúng tôi mang lại sự phát triển cho xã hội. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng sự hiện diện của chúng tôi tại cộng đồng địa 
phương góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Chúng tôi đã triển khai mạnh mẽ các chương trình phát triển cộng đồng (hay còn gọi là Trách nhiệm xã hội của Doanh 
nghiệp-CSR) trong giai đoạn báo cáo khi xây dựng Khung Chiến lược và Chính sách Xã hội nhằm giúp thể chế hóa các cam 
kết chiến lược lâu dài của AES-TKV với cộng đồng. Chúng tôi xây dựng và thực hiện các chương trình CSR chiến lược được 
định hướng bởi Chính sách và Khung hành động này để đảm bảo rằng các chương trình của chúng tôi đáp ứng đúng nhu 
cầu chính đáng của cộng đồng địa phương đồng thời cũng đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu kinh doanh của chúng tôi. 
Chương trình bao gồm hàng loạt các dự án tính chiến lược đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi 
trường và phát triển sinh kế.

Nhóm CSR của chúng tôi thường xuyên gặp gỡ chính quyền địa phương và cộng đồng để xác định mối quan tâm, những lo 
ngại và nhu cầu của địa phương. Chúng tôi đã giải quyết tất cả các khiếu nại của người dân địa phương một cách kịp thời 
bằng việc sử dụng cơ chế khiếu nại của mình. Tất cả các sáng kiến CSR của chúng tôi đều đóng góp đáng kể cho sự phát 
triển kinh tế và xã hội địa phương và được cộng đồng địa phương đánh giá cao.

Chính quyền địa phương và các bên thứ ba tổ chức đánh giá các dự án của chúng tôi để đảm bảo rằng các dự án của chúng 
tôi phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhờ cách làm này chúng tôi và các đối tác có thể tối 
đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường từ hoạt động phát triển cộng đồng của chúng tôi.
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Phương pháp tiếp cận

GRI 103-1 GRI 103-2 GRI 103-3

Trước đây, người dân không quan tâm đến việc xây dựng đời sống ở thôn Hà Chanh. Thôn có khoảng 100 hộ gia đình với 
300 cư dân và hầu hết dân làng là người dân tộc thiểu số. Điều kiện giáo dục và sinh kế rất hạn chế, rất nhiều thanh niên bỏ 
học. Những người học xong đều đã chuyển đến các thành phố lớn làm công nhân để cải thiện cuộc sống của họ. Thu nhập từ 
trồng lúa quy mô nhỏ và nuôi trồng thủy sản không ổn định. Cuộc sống ở đây rất khó khăn.
Từ khi AES-TKV đến, đã có rất nhiều thay đối với người dân thôn tôi. Việc bồi thường di dời đã đem lại cho người nông dân 
nguồn vốn để cải thiện việc trồng cấy. Nam giới và phụ nữ đều có cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng nghề và nông 
nghiệp để có thể tìm kiếm việc làm lâu bền hơn. Học sinh bỏ học giờ có thể được học hết cấp trung học phổ thông theo chương 
trình giáo dục thường xuyên ngay tại Nhà Văn hóa thôn mà không mất phí. Năm 2017, Công ty đã tặng áo phao và tiền đò 
cho 20 học sinh địa phương đang sinh sống trên một hòn đảo để giúp bọn trẻ được đến trường đầy đủ.
Chỉ có AES-TKV mới có thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ này. Họ cung cấp cho chúng tôi cơ sở hạ tầng tốt hơn và giúp xây 
dựng đường giao thông. Họ đầu tư vào việc cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trạm y tế xã nơi cung cấp các dịch 
vụ y tế cơ bản cho người dân trong xã. Họ cung cấp cây giống giúp chúng tôi trồng trong vườn mẫu những cây ăn quả địa 
phương như cam và bưởi để người dân có thể bán kiếm thêm thu nhập. Cây xanh cũng làm cho phong cảnh thôn làng chúng 
tôi đẹp hơn và xanh hơn. Các loại cây giống này đều do AES-TKV cung cấp.
Ở đây chưa từng có những chương trình được xây dựng cẩn thận và chi tiết như vậy cho cộng đồng, quan tâm tới từng nhóm 
người dân địa phương—từ phụ nữ đến nam giới, từ người trẻ đến người già. Giờ đây, mọi thứ đều được quan tâm đầu tư lâu 
dài. Nếu không có sự hỗ trợ củaAES-TKV, chúng tôi không thể có tất cả những lợi ích này.
Trong quá trình nhà máy điện hoạt động, những thay đổi tích cực vẫn tiếp tục diễn ra ở thôn chúng tôi nhờ các chương trình 
đầu tư phát triển xã hội của Nhà máy. Người dân giờ đây quan tâm đến cảnh quan và môi trường chung nhiều hơn, họ có 
trách nhiệm hơn khi nói đến các hoạt động địa phương. Các cán bộ phụ trách cộng đồng của Công ty AES-TKV trao đổi 
thông tin với chúng tôi thường xuyên, họ tham khảo ý kiến của chúng tôi khi xây dựng các chương trình để đảm bảo phù hợp 
với nhu cầu và lòng dân. Công việc và trách nhiệm của tôi là kết nối với những người dân, tôi khuyến khích họ tham gia các 
chương trình phát triển cộng đồng để được hưởng thêm nhiều lợi ích.
Quan hệ giữa người dân và chính quyền địa phương với cán bộ Nhà máy điện như anh Ninh, chị Hà gắn bó rất chặt chẽ, tôi 
thấy phấn khởi và thực sự thích thú với tất cả các dự án của AES-TKV triển khai tại địa phương. Chúng tôi mong muốn sẽ 
tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đầu tư từ AES-TKV trong tương lai.

Chia sẻ của bên liên quan

Tên tôi là Bàng Minh Quang, và tôi đã sống ở thôn này 
hơn 60 năm. Tôi đã chứng kiến nhiều thay đổi trong 
cuộc sống của người dân trong thôn kể từ khi AES-TKV 
đến và xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II.
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Giáo dục

Y tế

Môi trường

Sinh kế

Từ thiện

 

Gần 16.000
cây được trồng
trong khu vực
Nhà máy điện
và Khu nhà ở

300 cây giống và phân bón 
cho 30 hộ gia đình ở xã 
Cộng Hòa để xây dựng mô 
hình vườn mẫu hỗ trợ cho 
Kế hoạch phát triển nông 
thôn mới

Gần 1.000
người được
đào tạo sơ
cứu và cấp
mũ bảo hiểm
xe máy

1 sân chơi văn
hóa đầy đủ
chức năng tại
xã Cộng Hòa

392 nhân viên
địa phương làm 
việc cho 9 nhà 
thầu

120 suất học 
bổng

Giáo dục Y tế

Sinh kế Môi trường

Nâng cấp cơ sở vật chất trường học
Thiết bị giáo dục
Học bổng

3 năm giáo dục thường xuyên
Đào tạo nghề
Định hướng và tư vấn việc làm
Nhân viên địa phương mới

15.000 cây keo
1.000 cây ăn quả

Đào tạo sơ cứu
Bồn chứa nước sạch, dành cho các hộ gia 
đình nghèo
Thiết bị y tế cho các phòng khám địa phương
Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho việc khám sức
khỏe và vệ sinh tốt hơn

Sự thịnh vượng của cộng đồng địa phương

Mục tiêu mong đợi
Cải thiện sức khỏe cộng
Đồng & điều kiện vệ sinh
Và dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe

Kết quả thực tế
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- Nâng cấp cơ sở vật
chất: 4 phòng khám
- Tập huấn sơ cứu: 340 người
- Cung cấp mũ bảo hiểm: 600
- Cơ sở hạ tầng y tế: 2

Mục tiêu mong đợi
Học bổng dành cho

Những sinh viên chuyên
Ngành điện xuất sắc có
Hoàn cảnh khó khăn,

nâng cấp cơ sở giáo dục
Và xây dựng năng lực
Địa phương bền vững

Kết quả thực tế
- Học bổng 120
- Nâng cấp cơ sở vật chất: 5

Mục tiêu mong đợi
Cải thiện thu nhập và tài sản
Cho các hộ gia đình bị ảnh
Hưởng thông qua việc nâng
Cao năng lực và đa dạng

Hóa việc làm

Kết quả thực tế

Mục tiêu mong đợi
Trồng thêm cây xanh

Trong và ngoài khu vực
Nhà máy để góp phần
Vào nỗ lực chung trong
Việc bảo vệ môi trường

Kết quả thực tế
- Cây keo: 15.000
- Cây ăn quả: 1.000

2.0
40

892 675

11.838
>15.000

Số người hưởng lợi trực tiếp / Số người tham gia chương trình (2016-2017)

Đầu tư phát triển cộng đồng (2016-2017)

AES - VCM
Mục tiêu kinh tế - xã hội

Nguyên tắc của Chương trình Phát triển Cộng đồng (2016-2017)

Mục tiêu kinh tế - xã hội

Quan hệ đối tác & Dự án (2016-2017)

Tham gia vào tư vấn cộng đồng hiệu quả
Xây dựng lòng tin

Quản lý kỳ vọng bằng cách xác định rõ vai trò và trách nhiệm
Phát triển năng lực phù hợp

Huy động nguồn năng lực chủ chốti
Đặt mục tiêu có thể đo lường được và báo cáo tiến độ

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Lập kế hoạch phát triển bền vững

Cải thiện Dịch vụ
chăm sóc sức khỏe

cộng đồng

Các trung tâm chăm
sóc sức khỏe

địa phương/cơ quan
có liên quan

Phòng Giáo dục
Địa phương/Trường
học/các tổ chức phi 

chính phủ về giáo dục

Các trung tâm đào tạo
nghề/trung tâm giới 

thiệu việc làm/cơ quan 
địa phương có liên 

quan

Tổ chức phát triển nông
nghiệp và nông thôn địa 
phương/đối tác công và 

tư

Cải thiện trình độ
giáo dục và cơ sở

vật chất

Cải thiện sinh kế của
các hộ ảnh hưởng

(các sáng kiến LRP)

Bảo vệ môi
trường

US$ ~ 260.000

35%
22,2%

19,7%
20,3%

2,8%

- Đào tạo nghề: 28 người
- Giáo dục thường xuyên: 
25 người
- Định hướng nghề 
nghiệp: 86 người
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Xây dựng niềm tin với cộng đồng địa phương và góp phần vào sự phát triển kinh 
tế xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống (y tế, giáo dục, việc làm và môi trường) bằng cách 

xây dựng năng lực địa phương bền vững với trọng tâm chiến lược đặt tại khu vực dự án.
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Mục tiêu của chúng tôi hết sức khiêm nhường. Khi AES-TKV xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II và tiến hành thu 
hồi một phần đất của 68 hộ dân để xây dựng Bãi thải xỉ 2, chúng tôi đã lập Kế hoạch Phục hồi sinh kế (LRP) để cải thiện 
điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án với mục tiêu phục hồi  và cải thiện sinh 
kế của các hộ dân lên mức cao hơn trước đây.

Chương trình đánh giá tổng kết việc thực hiện Kế hoạch Phục hồi sinh kế được tiến hành vào tháng 12 năm 2017 cho thấy 
chúng tôi đã vượt mục tiêu.

Thu nhập bình quân hàng tháng của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đã cao hơn chi phí bình quân tháng. Đây là dấu hiệu 
của sự phát triển bền vững trong sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Điều này đã giúp người dân đủ điều kiện đáp ứng 
mức tiêu dùng bình quân hàng tháng, khác với năm 2015, đặc biệt là tại hai xã Cẩm Hải và Cộng Hòa.

Đào tạo kỹ năng

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo nghề nhằm trang bị cho 
người dân những kỹ năng cải thiện năng lực làm việc của họ. 
Các khóa học này được thiết kế dựa trên ý kiến tại các cuộc 
tham vấn liên tục của nhóm cán bộ đối ngoại với cộng đồng, 
chính quyền địa phương và các trung tâm đào tạo và dạy nghề 
tại địa phương.

Chương trình giáo dục thường xuyên 

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là yêu cầu làm việc tối thiểu 
với hầu hết các đơn vị tuyển dụng trên địa bàn tỉnh. Chương 
trình giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông kéo dài ba 
năm của chúng tôi giúp đem lại cho 25 bạn trẻ đã bỏ học cơ hội 
hoàn thành chương trình giáo dục trung học, mở ra nhiều cơ hội 
việc làm ổn định trong tương lai.

Tạo việc làm

Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với các nhà thầu, các doanh 
nghiệp trong khu vực, cũng như các cơ quan tuyển dụng để tạo 
cơ hội việc làm và cung cấp thông tin tuyển dụng cho người dân.  
Cụ thể, ADEN, nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và 
kiến tạo cảnh quan của chúng tôi đã hỗ trợ các hoạt động tạo 
việc làm và hiện đang sử dụng 97 nhân công là người dân thuộc 
các hộ ảnh hưởng bởi Dự án.

Khi Kế hoạch Phụ hồi sinh kế đã hoàn thành, chúng tôi lại tiếp tục hỗ trợ 
cộng đồng địa phương bằng các chương trình phù hợp với Chính sách Xã hội 
và Khung chiến lược đầu tư phát triển cộng đồng. Chúng tôi kiên định với các 
sáng kiến mang lại sinh kế bền vững, giúp người dân địa phương nỗ lực cải 
thiện chất lượng cuộc sống dài lâu.

“Nhờ những hỗ trợ của Công ty AES-TKV, thu nhập 
của chúng tôi không chỉ phục hồi mà thậm chí còn 
được cải thiện cao hơn nhiều so với trước khi thực 
hiện Dự án.”

Thực hiện cam kết của chúng tôi về phục hồi sinh kế 
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 “Tôi rất vinh dự được làm việc với cộng đồng và đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương. 
Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn mà các nhà thầu đã 
đem lại cho người dân địa phương, đặc biệt là nhà 
thầu ADEN, đơn vị đã hỗ trợ AES-TKV trong nhiều 
hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng như cung cấp 
cơ hội việc làm cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Chúng 
tôi coi họ là gia đình.”

Sự khác biệt về mức thu nhập trung bình và chi tiêu của 68 hộ bị ảnh hưởng và tỉ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2015-2017

Chị Trần Thị Hương
người dân thôn Hà Chanh, xã Cộng Hòa

Bùi Khang Ninh, 
Cán bộ Quan hệ Chính Phủ và Cộng đồng

Khảo sát cơ sở năm 2015

Mông Dương

Đơn vị: Đô la Mỹ

1.412

715

203 262

189

289

16.4

Cẩm Hải Cộng Hòa Mông Dương

1.452

 602

481
369 364

294

Cẩm Hải Cộng Hòa

Thu nhập trung bình tháng

Chi tiêu trung bình tháng

Tỉ lệ hộ nghèo

Kiểm toán hoàn thành 2017

GRI 102-44 GRI 203-1 GRI 203-2 GRI 413-1
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Cuộc sống của Lê Trung Sơn từng chỉ xoay quanh ngôi nhà, trường học và việc làm thêm ngoài giờ của mình. Sơn là một 
sinh viên siêng năng có mơ ước được làm việc trong ngành điện. Mơ ước đó được vun đắp từ cha của anh một cán bộ làm 
việc tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh. Lớn lên ở thành phố Cẩm Phả, trung tâm khai thác than của 
tỉnh, Sơn đã học được nhiều điều về than và điện từ những câu chuyện của cha mình vào mỗi bữa tối. Chẳng mấy chốc, sự 
thích thú bùng lên thành niềm đam mê năng lượng điện và nó đã theo anh trong suốt những năm học trung học. Sơn đã trở 
thành một sinh viên chuyên ngành nhiệt điện tại Đại học Điện lực Hà Nội (EPU). Khi nhận được được học bổng Năng lượng 
tương lai của AES-TKV, Sơn là sinh viên năm cuối của trường. Sơn biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi kể từ khi được 
nhận học bổng.

Hôm nay, Sơn đã nhận được bằng tốt nghiệp của Đại học Điện lực. Được tiếp năng lượng từ những kiến thức, kinh nghiệm 
và kỹ năng có được từ chương trình học bổng, chàng trai có một ước mơ giờ đây đã trở thành người đàn ông sẵn sàng cho 
một tương lai tươi sáng hơn trong ngành năng lượng Việt Nam.

“Cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ, thú vị và đáng nhớ hơn. 
Những cơ hội mà tôi nhận được, đặc biệt là chuyến thăm Nhà máy nhiệt 
điện Mông Dương II, đã cho tôi thêm nhiều động lực để theo đuổi ngành 
công nghiệp năng lượng. Khi tôi biết rằng Nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương II, với công nghệ hiện đại được xây dựng ngay tại quê hương tôi ở 
Quảng Ninh, tôi đã mơ ước được trở thành một kỹ sư của Nhà máy. Các 
nhân viên và kỹ thuật viên ở đây rất trẻ, năng động và thân thiện, và 
dường như họ không có bất kỳ giới hạn nào. Họ chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm một cách cởi mở, trung thực và thân tình.
Sau chuyến đi thăm nhà máy, tôi đã tiếp thu được các kiến thức chuyên 
môn và những thông tin hữu ích khác. Công nghệ thực tế tiên tiến hơn 
nhiều so với những gì tôi đã học được ở trường đại học. Là một sinh viên 
năm cuối, tôi thực sự muốn có cơ hội làm việc trong một môi trường như 
vậy. Tôi rất vui và tự hào khi nhận được học bổng Năng lượng tương lai 
của AES-TKV. Học bổng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, không chỉ vì 
những hỗ trợ tài chính nó mang lại, mà còn vì những kỹ năng mềm tôi đã 
được trang bị để sẵn sàng cho công việc trong tương lai. Những hỗ trợ này 
chắc chắn sẽ là động lực cho sự nghiệp mơ ước của tôi.”

Học bổng Năng lượng tương lai AES-TKV 
là một chương trình đầu tư phát triển 
cộng đồng tiêu biểu kết hợp sức mạnh 
chuyên môn của AES-TKV về sản xuất 
năng lượng có trách nhiệm với nhu cầu 
của Việt Nam về một lực lượng lao động 
công nghệ cao được trang bị đầy đủ sẵn 
sàng đóng góp cho sự tăng trưởng của 
đất nước.

Học bổng Năng lượng tương lai của 
chúng tôi đầu tư vào giáo dục và đào tạo 
cho 20 sinh viên đại học triển vọng 
chuyên ngành điện và năng lượng của 
Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và Đại 
học Điện lực (EPU). Trong năm đầu tiên, 
học bổng Năng lượng tương lai AES-TKV 
dành cho các sinh viên nhận học bổng 
nguồn hỗ trợ tài chính và các khoá đào 
tạo kỹ năng mềm và nâng cao khả năng 
giao tiếp tiếng Anh

Theo các sinh viên được nhận học bổng 
thì một trong những điểm nổi bật của 
chương trình học bổng chính là chuyến 
tham quan trao đổi học hỏi thực tế tại 
Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II, nơi 
các sinh viên được tận mắt quan sát 
hoạt động vận hành và cơ sở hạ tầng 
của một nhà máy nhiệt điện hiện đại. 
Các sinh viên cũng được học về an toàn 
trong Nhà máy và tham quan nhà máy 
điện, nơi họ học hỏi trực tiếp từ các kỹ 
sư của AES-TKV về công nghệ hiệu suất 
cao, giảm thiểu tác động đến môi 
trường. Họ cũng được tìm hiểu về 
chương trình phát triển cộng đồng rộng 
hơn của AES-TKV, mà Học bổng Năng 
lượng tương lai là một phần trong đó. 
AES-TKV cam kết góp phần cải thiện 
chất lượng cuộc sống trong cộng đồng 
nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh.

Chia sẻ của bên liên quan
Thắp lên tương lai
tươi sáng

Lê Trung Sơn 
Sinh viên chuyên ngành nhiệt 
điện tại Đại học Điện lực
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Phụ lục: Tiêu chuẩn GRI
GRI 102: Công bố chung

Chỉ số
GRI

GRI 102: 
Hồ sơ tổ chức

GRI 102: Chiến 
lược và phân 
tích

GRI 102: Đạo 
đức và Liêm 
chính
GRI 102:  Quản 
trị
GRI 102: Sự 
tham gia của 
các bên liên 
quan 
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102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-15

102-16

102-18

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

Tên tổ chức

Hoạt động, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ

Địa điểm trụ sở

Địa điểm kinh doanh

Sở hữu và tư cách pháp nhân

Miêu tả thị trường

Quy mô tổ chức

Thông tin về lao động, đối tượng lao động khác

Chuỗi cung ứng

Những thay đổi chủ yếu của tổ chức và chuỗi 
cung ứng

Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa

Sáng kiến bên ngoài

Thành viên của các hiệp hội

Thông điệp từ người ra quyết định cấp cao

Những tác động, rủi ro và cơ hội chính

Giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực 
hành vi 

Cơ cấu quản trị

Danh sách các bên liên quan

Thỏa ước lao động tập thể

Xác định và lựa chọn đối tác

Phương pháp gắn kết bên liên quan

Các chủ đề trọng yếu và mối quan tâm chính

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam

Giới thiệu về báo cáo
Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương là công ty trách 
nhiệm hữu hạn được thành lập bởi liên doanh AES Corporation 
(51%), POSCO Energy (30%) và China Investment Corporation 
(19%)

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam (hình minh họa)

Người lao động được trao quyền: Số liệu lao động

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam (hình minh họa)

Không có sự thay đổi đáng kể trong kỳ báo cáo 

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 

Đầu tư vào sự tăng trưởng của Việt Nam

Giải thưởng, chứng nhận và thành viên

Thông điệp từ Tổng Giám đốc
Thông điệp từ Giám đốc Nhà máy

Thông điệp từ Tổng Giám đốc
Thông điệp từ Giám đốc Nhà máy

Định hướng bởi các nguyên tắc

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 

Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan
Định hướng bởi các nguyên tắc: Chia sẻ của bên liên quan
Nền tảng vững mạnh: Chia sẻ của bên liên quan
Người lao động được trao quyền: Chia sẻ của bên liên quan

BỎ QUA
AES-TKV sẽ không báo cáo về chủ đề này do tính chất khác nhau 
của công đoàn và thỏa ước lao động tập thể ở Việt Nam

Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan
Định hướng bởi các nguyên tắc: Chia sẻ của bên liên quan
Người lao động được trao quyền: Chia sẻ của bên liên quan
Nền tảng vững mạnh
- Chia sẻ của bên liên quan
- Hoàn thành cam kết phục hồi sinh kế  

Mô tả Tham chiếu và ghi chú

Các chủ đề trọng yếu

GRI 102: Thông 
lệ báo cáo

GRI 203:
GRI 203:
Các tác động 
kinh tê gián 
tiếp 

Độ khả dụng và 
Độ tin cậy 
(tham chiếm 
GRI-G4)

Hiệu suất hệ 
thống (tham 
chiếu GRI-G4)

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

103-1

103-2

103-3

203-1

203-2

103-1

103-2

103-3

G4-EU10 

103-1

103-2

103-3

Các thực thể được bao gồm trong báo cáo

Xác định nội dung báo cáo và ranh giới chủ 
đề

Danh sách các chủ đề trọng yếu

Các thông tin công bố lại

Thay đổi cơ chế báo cáo

Thời kỳ báo cáo

Thời gian của báo cáo gần nhất

Chu kỳ báo cáo

Đầu mối liên lạc cho các câu hỏi liên quan 
đến báo cáo

Khiếu nại báo cáo theo Tiêu chuẩn GR

Bảng phụ lục tiêu chuẩn GRI

Đảm bảo bên ngoài

Giải thích các chủ đề chính và phạm vi của 
chúng

Phương pháp quản trị và thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ

Các tác động kinh tế gián tiếp quan trọng

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Công suất dự kiến so với nhu cầu điện dài 
hạn chia theo nguồn cung cấp năng lượng 
và cơ chế điều tiết

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan

Giới thiệu về báo cáo
Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan

Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan

Giới thiệu về báo cáo
Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan
Định hướng bởi các nguyên tắc

Giới thiệu về báo cáo
Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan

Giới thiệu về báo cáo

Giới thiệu về báo cáo

Giới thiệu về báo cáo

Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan

Giới thiệu về báo cáo

Trang 50

Điều gì là quan trọng với chúng tôi và các bên liên quan

Nền tảng vững mạnh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp 
tiếp cận

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Nền tảng vững mạnh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp 
tiếp cận

Nền tảng vững mạnh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp 
tiếp cận
- Hoàn thành cam kết phục hồi sinh kế  
Nền tảng vững mạnh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp 
tiếp cận
- Hoàn thành cam kết phục hồi sinh kế  
Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Bảo đảm vận hành xuất sắc: Phương pháp tiếp cận

Thông điệp từ Tổng Giám đốc

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Bảo đảm vận hành xuất sắc: Phương pháp tiếp cận
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Chỉ số
GRI Mô tả Tham chiếu và ghi chú



GRI 302:
Năng lượng 

GRI 303:
Nước 

GRI 305:
Khí thải

GRI 306:
Chất thải và 
nước thải 

G4-EU11

G4-EU28

G4-EU29

G4-EU30

103-1

103-2

103-3

302-1

103-1

103-2

103-3

303-1

303-2

103-1

103-2

103-3

305-1

305-3

305-4

305-5

305-6

305-7

103-1

103-2

103-3

306-1

306-2
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Hiệu suất phát điện trung bình của nhà máy 
chia theo nguồn năng lượng và cơ chế điều 
tiết

Tần suất sự cố

Thời gian sự cố trung bình

Hệ số khả dụng trung bình chia theo nguồn 
năng lượng và cơ chế điều tiết

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Tiêu thụ năng lượng bên trong tổ chức

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Lượng nước lấy đi, phân chia theo nguồn 
nước
Các nguồn nước bị ảnh hưởng chủ yếu bởi 
việc lấy nước
Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Trực tiếp (Cấp 1) Khí thải nhà kính

Gián tiếp khác (Cấp 3) Khí thải nhà kính

Mật độ khí thải nhà kính 

Giảm khí thải nhà kính

Chất thải làm suy giảm tầng ozone (ODS)

Oxit nitơ (NOX), oxit lưu huỳnh (SOX) và các 
khí thải đáng kể khác

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Nước thải phân chia theo chất lượng nước 
và nguồn tiếp nhận

Chất thải phân chia theo chủng loại và 
phương pháp tiêu hủy

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Bảo đảm vận hành xuất sắc: Thông tin vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Bảo đảm vận hành xuất sắc: Thông tin vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Bảo đảm vận hành xuất sắc: Thông tin vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Bảo đảm vận hành xuất sắc: Thông tin vận hành

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao: Bảo đảm vận hành xuất 
sắc

Nhiệt lượng tiêu thụ thực tế:
2016 – 56.867.566 MMBtu
2017 – 34.045.183 MMBTu

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Ưu tiên môi trường: Phương pháp tiếp cận
-Quản lý ảnh hướng : Phương pháp tiếp cận

Quản lý các tác động đến nguồn nước: Số liệu vận hành

Quản lý các tác động đến nguồn nước: Số liệu vận hành

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Ưu tiên môi trường: Phương pháp tiếp cận
-Kiểm soát khí thải: Phương pháp tiếp cận

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Kiểm soát khí thải: Số liệu vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Kiểm soát khí thải: Số liệu vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Kiểm soát khí thải: Số liệu vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Một Mông Dương II xanh hơn

Hiện tại chúng tôi không giám sát số liệu này

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Kiểm soát khí thải: Số liệu vận hành

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Ưu tiên môi trường: Phương pháp tiếp cận 
- Quản lý tác động đến nguồn nước: Phương pháp tiếp cận
-Giảm thiểu phát thải: Phương pháp tiếp cận

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Quản lý các tác động đến nguồn nước: Số liệu vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Giảm thiểu phát thải: Số liệu vận hành

GRI 307:
Tuân thủ về môi 
trường 

GRI 308:
Tuân thủ về môi 
trường của nhà 
cung cấp 

GRI 401:
Tuyển dụng 

GRI 402: Quan 
hệ Lao động – 
Quản lý 

GRI 403:
Sức khỏe và an 
toàn nghề 
nghiệp

306-3

306-4

103-1

103-2

103-3

307-1

103-1

103-2

103-3

308-1

308-2

103-1

103-2

103-3

401-1

401-2

401-3

103-1

103-2

103-3

402-1

103-1

103-2

103-3

403-1

Sự cố dò rỉ đáng kể

Vận chuyển chất thải nguy hại

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Vi phạm pháp luật và quy định về bảo vệ môi 
trường

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Nhà cung cấp được chọn lọc dựa trên các 
tiêu chí môi trường

Các tác động môi trường tiêu cực đối với 
chuỗi cung ứng và biện pháp khắc phục

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Tổng số và tỉ lệ tuyển dụng nhân viên mới, 
luân chuyển nhân viên phân chia theo độ 
tuổi, giới tính và khu vực

Các quyền lợi dành cho nhân viên toàn thời 
gian mà không áp dụng cho nhân viên tạm 
thời hoặc bán thời gian

Nghỉ thai sản

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Thời gian thông báo tối thiểu liên quan đến 
các thay đổi vận hành

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Đại diện người lao động trong ban lãnh đạo 
của ủy ban sức khỏe và an toàn lao động

Không có sự cố đáng kể trong thời kỳ báo cáo 

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
Quản lý các tác động đến nguồn nước: Số liệu vận hành 
Không báo cáo: Tiêu chuẩn, phương pháp,và giả thiết.
Lý do không báo cáo: Thông tin không có sẵn. Chúng tôi đang nỗ lực 
cải thiện hệ thống thu thập số liệu và dự kiến sẽ báo cáo tiến trình 
này trong tương lai. 

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Ưu tiên môi trường: Phương pháp tiếp cận
-Kiểm soát khí thải: Phương pháp tiếp cận
- Quản lý các tác động đến nguồn nước: Phương pháp tiếp cận
- Giảm thiểu phát thải: Phương pháp tiếp cận

Không có sự việc vi phạm trong thời kỳ báo cáo

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao: 
- Ưu tiên môi trường: Phương pháp tiếp cận 
- Mở rộng tầm ảnh hưởng của văn hóa an toàn xuất sắc

100%

100% các nhà cung cấp và nhà thầu được đánh giá thông qua các 
yêu cầu quản lý an toàn và môi trường của chúng tôi 

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Người lao động được trao quyền: Phương pháp tiếp cận 

Người lao động được trao quyền: Thông tin vận hành 

Người lao động được trao quyền: Phương pháp tiếp cận

Người lao động được trao quyền: Thông tin vận hành

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Người lao động được trao quyền: Hòa đồng tại nơi làm việc

Người lao động được trao quyền: Hòa đồng tại nơi làm việc

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Đi đầu trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Phương pháp tiếp 
cận 

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Đi đầu trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Phương pháp tiếp 
cận và số liệu vận hành

| 53



GRI 404:
Giáo dục và 
đạo tạo 

GRI 413:
Cộng đồng địa 
phương

GRI 419:
Tuân thủ về 
kinh tế xã hội 

403-2

403-3

103-1

103-2

103-3

404-1

404-2

404-3

103-1

103-2

103-3

413-1

103-1

103-2

103-3

419-1

Loại thương tích và tỷ lệ thương tật, bệnh 
nghề nghiệp, ngày mất việc, và vắng mặt, và 
số ca tử vong liên quan đến công việc

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

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm của một 
nhân viên

Các chương trình để nâng cao kỹ năng cho 
nhân viên và hỗ trợ chuyển giao

Các chương trình nâng cấp kỹ năng nhân 
viên và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Hoạt động với sự tham gia của cộng đồng 
địa phương, đánh giá tác động và các 
chương trình phát triển

Giải thích chủ đề trọng yếu và phạm vi của 
chúng
Phương pháp quản trị và các thành phần

Đánh giá phương pháp quản trị

Vi phạm pháp luật và các quy định trong lĩnh 
vực kinh tế xã hội
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Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Đi đầu trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Số liệu vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
- Đi đầu trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Số liệu vận hành

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Người lao động được trao quyền: Đào tạo nâng cao năng lực   

Người lao động được trao quyền: Số liệu vận hành

Bảo đảm vận hành với trách nhiệm cao:
-Đảm bảo vận hành xuất sắc
-Người lao động được trao quyền: Số liệu vận hành

Người lao động được trao quyền: Số liệu vận hành

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Nền tảng vững mạnh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp tiếp 
cận

Nền tảng vững manh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp tiếp 
cận
- Thực hiện cam kết phục hồi sinh kế 

Chúng tôi quản lý sự bền vững như thế nào 
Nền tảng vững manh:
- Cam kết chiến lược và lâu dài với cộng đồng: Phương pháp tiếp 
cận

Không có vi phạm trong thời kỳ báo cáo.
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