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Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam đòi hỏi một nguồn cung cấp năng lượng điện ổn định và tin cậy giúp 
duy trì tốc độ tăng trưởng. Thị trường đặt ra yêu cầu phát triển năng lực sản xuất, truyển tải và phân phối điện theo 
phương thức bền vững nhất bởi năng lượng bền vững là yếu tố quyết định việc cải thiện đời sống của người dân Việt 
Nam.

Sự có mặt của AES trong ngành sản xuất điện của Việt Nam có thể được đánh dấu từ những năm 1990 khi đại diện 
Tập đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội tiềm năng tại đây. Nhiều năm sau đó, vào 
cuối năm 2005,  Biên bản ghi nhớ được thực hiện đánh dấu sự khởi đầu cho việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT 
Mông Dương 2 tại Tỉnh Quảng Ninh. AES đã tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Chính phủ Việt Nam cho tới 
năm 2010 khi việc triển khai xây dựng Nhà máy được thực sự khởi động.       

Đến thời điểm này, AES-VCM là nhà đầu tư tư nhân đầu tiên và lớn nhất trong ngành điện tại Việt Nam. Công ty TNHH 
Điện lực AES-VCM Mông Dương (AES-VCM) là một công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập bởi AES Corporation 
(51%), Posco Energy (30%) và China Investment Corporation (19%). Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại phường Mông 
Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Thông qua hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển Giao (BOT) ký kết với Bộ Công Thương (BCT),  Dự án Nhà máy 
nhiệt điện chạy than trị giá 1,95 tỷ USD đã được 13 ngân hàng quốc tế cấp vốn trong đó Korean Eximbank cung cấp 
khoản vay kỳ hạn lớn nhất với trị giá 342 triệu USD. Dự án sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam sau 25 năm 
vận hành thương mại. 

Thành công ban đầu đã đặt mức tiêu chuẩn cao cho chúng tôi. Năng lực của AES-VCM thể hiện thông qua sự thành 
công của Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 đã được Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao. Sự hợp tác 
của chúng tôi với Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản 
Việt Nam (Vinacomin) đã tạo điều kiện cho chúng tôi vận hành một Nhà máy điện đẳng cấp quốc tế.  

Mông Dương 2 được trang bị hai tổ máy 
công suất 621MW sử dụng công nghệ đốt 
than phun (PC), trong đó than được nghiền 
với độ mịn cao. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 
khách hàng duy nhất của AES-VCM.  EVN 
thực hiện việc cung cấp điện tới người tiêu 
dùng 

Sau 25 năm vận hành thương mại, 
AES-VCM sẽ chuyển giao quyền sở hữu 
Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 cho 
Chính phủ Việt Nam theo hợp đồng BOT 
ký kết với Bộ Công Thương (BCT)

GIỚI THIỆU VỀ AES-VCM 
Năng lượng bứt phá

Được biết đến như một nhà cung cấp năng lượng an toàn, tin cậy với giá cả hợp lý tại nhiều thị trường, AES mang 
đến các giải pháp năng lượng bền vững cho ngành công nghiệp của Việt Nam thông qua Dự án nhiệt điện BOT Mông 
Dương 2 . AES-VCM luôn áp dụng và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong kinh doanh, đảm bảo vận hành Nhà máy 
với trách nhiệm cao để có thể trở thành cố vấn tin cậy của Chính Phủ Việt Nam. 

Năng lượng bứt phá là thông điệp thể hiện sự đóng góp thành công của AES-VCM cho ngành năng lượng Việt Nam. 
AES-VCM đáp ứng nhu cầu cấp thiết về điện của Việt Nam bằng năng lực chuyên môn và thành tích thực tế trong 
việc cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững, AES-VCM đóng góp vào sự phát triển công nghiệp năng lượng địa 
phương. Chúng tôi đang trên đà tăng trưởng nhờ những nguồn đầu tư của AES đã và đang thực hiện tại thị trường 
Việt Nam.  

Tất cả thành công này không thể có được nếu thiếu những con người của AES-VCM: điểm cốt lõi cho sự thành công 
của Mông Dương 2. Bắt nguồn từ sứ mệnh chủ chốt là cung cấp nguồn năng lượng an toàn và tin cậy, đội ngũ nhân 
lực của chúng tôi liên tục tạo ra nguồn năng lượng và không ngừng nâng tầm hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

CHỦ ĐỀ CỦA BÁO CÁO

Phát điện Phân phối điện Chuyển giao sở hữu

51%

19%

30%

CHÍNH PHỦ
VIỆT NAM 

CHÍNH PHỦ
VIỆT NAM 

Hoạt động Kinh doanh của AES-VCM: Năng lượng bứt phá 
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Giải thưởng Uy tín của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 2015 trao tặng cho những thành 
tích xuất sắc trong quản lý và xây dựng Dự án 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt nam 2015 vì thành tích xuất sắc  trong quản lý 
và xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, đóng góp cho công tác xã hội hóa và an 
ninh quốc gia
Giải thưởng Đổi mới Công nghệ hướng tới Phát triển Kinh tế xanh năm 2015, do Tạp chí 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) trao tặng
Dự án Kỹ thuật Điện Quốc tế của Năm 2015, khu vực Châu Á cho Dự án Điện chạy than tốt 
nhất, Tạp chí Kỹ thuật Điện Quốc tế trao tặng
Giải vàng cho công tác An toàn và Sức khỏe lao động năm 2015, do Royal Society for the 
Prevention of Accidents (RoSPA) trao tặng
Bằng khen cho Thành tích xuất sắc trong công tác An toàn và Vệ sinh lao động  năm do Ủy 
ban Nhân dân Quảng Ninh trao tặng 
Khen thưởng năm 2015 của Tổng cục Môi trường – Bộ TNMT cho thành tích xuất sắc trong 
công tác bảo vệ môi trường
Giải thưởng Hoạt động Xuất sắc nhất năm 2014 trong ngành điện của Ban Tài trợ Dự án 
Quốc tế (PFI – Thomson Reuters)
Giải thưởng Thương hiệu Xanh và Năng lượng xanh của Tạp chí Dự báo và Kinh tế, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT)
Giải bạc  cho công tác An toàn và Sức khỏe lao động năm 2014, do RoSPA trao tặng
Giải thưởng cho những đóng góp vì Môi trường xanh Việt Nam năm 2014 do Tổng cục Môi 
trường, Bộ TNMT trao tặng
Bằng khen năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh cho công ty và 2 nhân viên 
xuất sắc cho những nỗ lực và đóng góp của họ đối với Dự án
Giải thưởng Mũ vàng năm 2013 cho AES-VCM do Tập đoàn AES trao tặng 
Giải thưởng Văn hóa An toàn Đẳng cấp Quốc tế năm 2013 dựa trên Điều tra An toàn Lao 
động của DuPont
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Công ty TNHH Điện 
lực AES-VCM Mông 

Dương đã nhận được 
rất nhiều giải thưởng 

và danh hiệu trong 
quá trình triển khai 

Dự án nhiệt điện BOT 
Mông Dương 2.

Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện cuộc sống và tạo ra sự 
thay đổi bền vững cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt 
động. Chúng tôi cam kết thực hiện nhiều sáng kiến xã hội, 
phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường giúp cải thiện 
cuộc sống của khách hàng và cộng đồng; bảo vệ môi 
trường nơi chúng tôi hoạt động; nâng cao năng lực của 
nhân viên, tăng cường năng lực kinh doanh của địa 
phương; đồng thời cải thiện lợi nhuận lâu dài cho các nhà 
đầu tư của chúng tôi.

Cải thiện cuộc sống người dân bằng cách cung cấp những giải pháp năng lượng an toàn, tin cậy và bền vững.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty năng lượng bền vững hàng đầu, cung cấp nguồn năng lượng đáng tin 
cậy, an toàn với giá cả hợp lý. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách tận dụng các nền tảng chuyên môn vượt trội 
trong lĩnh vực điện năng và kiến thức của đội ngũ nhân viên để cung cấp các giải pháp năng lượng và hạ tầng thiết 
yếu cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi có chung niềm đam mê tạo ra nguồn năng lượng đáp ứng nhu 
cầu điện năng hiện tại và ngày càng gia tăng của thế giới, cùng với việc mang đến cho các cộng đồng và quốc gia 
nơi chúng tôi hoạt động những cơ hội tăng trưởng kinh tế dựa trên nguồn điện đáng tin cậy với giá cả hợp lý.

Các Nguyên tắc của AES-VCM là nền tảng cốt lõi cho các hoạt động và chúng tôi tin rằng những Nguyên tắc này tạo 
sự khác biệt của AES-VCM và các công ty khác trong cùng ngành. Hàng ngày, các nhân viên và hoạt động của 
AES-VCM được định hướng bởi các Nguyên tắc cốt lõi sau:

Chúng tôi luôn luôn Đặt an toàn trên hết – 
cho nhân viên, các nhà thầu của chúng 
tôi và cho cộng đồng

Liêm chính là cốt lõi trong tất cả những 
hoạt động chúng tôi thực hiện – cách 
thức chúng tôi hành xử và cách thức 
chúng tôi tương tác với các bên có lợi ích 
liên quan.

Chúng tôi tôn trọng các cam kết của mình với 
khách hàng, đồng nghiệp, cộng đồng, chủ sở 
hữu, nhà cung cấp và các đối tác, và chúng tôi 
khuyến khích các cơ sở kinh doanh của mình 
đóng góp tích cực cho xã hội.

Công việc có thể mang lại niềm vui, sự thỏa mãn và 
hứng khởi. Chúng tôi tự hào được là một phần của 
một tập thể tạo nên sự khác biệt và chúng tôi làm 
việc để phát triển và lớn mạnh.

Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành đơn vị 
xuất sắc nhất trong tất cả hoạt động của 
chúng tôi và duy trì hoạt động ở đẳng cấp 
thế giới.

GIỚI THIỆU VỀ AES-VCM 

Tầm nhìn

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ DANH HIỆU 

Sứ mệnh

Các Nguyên tắc

Đặt an toàn trên hết Hành động liêm chính

Tôn trọng các cam kết

Tạo niềm vui trong công việc

Nỗ lực cho sự xuất sắc

•

•

•
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Dự án Điện của năm 2012, PFI (Thomson Reuters) trao tặng
Giải thưởng Thành tựu cho Thương vụ tốt nhất Việt Nam năm 2011, Tạp 
chí Tài chính Châu Á trao tặng
Dự án Điện Châu Á Thái Bình Dương của năm 2011, PFI (Thomson 
Reuters) trao tặng
Giải thưởng hạng mục Châu Á cho Thương vụ Thị trường vốn tốt nhất Việt 
Nam năm 2011, Tạp chí Tài chính Quốc tế trao tặng
Tài trợ Dự án Tốt nhất năm 2011, Asia Money Plus trao tặng
 

Việc thu xếp vốn của 
Dự án cũng được ghi 

nhận qua các giải 
thưởng: 



Nhiệm vụ lớn lao của AES-VCM là khẩn trương hoàn thành việc xây dựng thành công Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2 
và chúng tôi rất tự hào khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Chúng tôi đã đạt được các mốc quan trọng trong suốt quá trình 
xây dựng và vận hành Nhà máy theo các tiêu chuẩn rất cao của Tập đoàn AES và tập hợp được đội ngũ nhân viên có trình độ 
và tay nghề cao làm việc không mệt mỏi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã cùng nhau đạt được những thành tựu 
to lớn và thể hiện được năng lực vượt trội của đội ngũ nhân lực AES-VCM. 

Trước hết, chúng tôi tự hào khi Nhà máy đã được hoàn thành vào tháng 4 năm 2015, vượt tiến độ 6 tháng so với cam 
kết với Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi không những thực hiện đầy đủ mà còn thực hiện tốt hơn các cam kết hợp 
đồng. Dự án có chất lượng cao được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế và vượt cả các mục tiêu về vận hành của 
chúng tôi.  

Thành công này có được là nhờ đội ngũ nhân lực của chúng tôi. Trong giai đoạn xây dựng, đội ngũ AES-VCM và các 
nhà thầu đã làm việc hơn 45 triệu giờ công lao động và hơn thế nữa họ đã làm việc một cách an toàn để mỗi ngày 
đều có thể trở về nhà an toàn. Tuân thủ nguyên tắc của AES về việc Đặt an toàn lên trên hết, chúng tôi đã tạo ra sự 
khác biệt ngay từ đầu trong việc hoàn tất xây dựng nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 một cách an toàn. Các 
thành tích đạt được về mặt an toàn đã đặt ra một mức tiêu chuẩn cho các dự án khác tại Việt Nam.    

Hơn thế nữa, chúng tôi rất tự hào bởi hầu hết các hạng mục xây dựng của nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 
được thực hiện bởi bàn tay của những người Việt Nam làm việc cho AES-VCM và các nhà thầu của chúng tôi. Những 
người thợ đầu tiên từ mảnh đất này luôn tự hào về công việc của họ và thấy mình là một phần của Dự án, chính điều 
đó giúp chúng tôi đạt được mục tiêu và kế hoạch của mình. Chúng tôi không thể thành công nếu không có những 
con người ưu tú trong đội ngũ của mình. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi sẽ chú trọng vào việc tiếp tục phát triển 
đội ngũ nhân lực Việt Nam để tạo điều kiện cho đội ngũ này không ngừng nỗ lực cho sự xuất sắc và dẫn dắt công ty 
trong tương lai.

Đến nay, khi đã bước sang giai đoạn vận hành, Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2  đã hoàn thành xuất sắc 
chương đầu của câu chuyện chúng tôi muốn kể. Câu chuyện của chúng tôi sẽ được viết tiếp những trang mới trong 
những năm tới đây khi chúng tôi không ngừng phấn đấu để trở thành nhà máy điện tốt nhất tại Việt Nam và gìn giữ 
những nguyên tắc cốt lõi về an toàn và bền vững. 

Chủ động hợp tác với các Bên liên quan

Những nguyên tắc cốt lõi và văn hoá công ty luôn giúp chúng tôi nỗ lực tự cải thiện và đóng góp hơn nữa. AES-VCM 
không chỉ coi trọng việc đảm bảo Nhà máy được vận hành theo đẳng cấp quốc tế mà còn tập trung đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng và chủ động hợp tác với các bên liên quan như cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, các đối tác kinh 
doanh, các ngân hàng cho vay và cổ đông mà chúng tôi có trách nhiệm phục vụ. 

Chúng tôi mong muốn thực hiện vai trò tạo ra sự thay đổi lâu dài cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Tại Việt 
Nam chúng tôi đã triển khai nhiều dự án trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và phục 
hồi sinh kế cho cộng đồng dân cư tại khu vực Nhà máy. Chúng tôi đã hỗ trợ  nhiều chương trình xây dựng và cải tạo 
cơ sở vật chất cho các trường học địa phương ở phường Mông Dương, xã Cộng Hòa và xã Cẩm Hải đồng thời tài trợ 
xây đường liên xã, liên thôn. 

Là một Nhà máy mới, chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc lâu dài với các bên  liên quan. 
Cách tốt nhất để làm được điều này là chủ động hợp tác, chia sẻ cởi mở qua việc thông tin và lắng nghe các nhóm 
và cá nhân có liên quan đến dự án.

THƯ NGỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Kính gửi các Quý Cổ đông và Các Bên liên quan,

Tôi vô cùng tự hào được gửi đến các Quý vị Báo cáo Phát triển Bền vững đầu tiên của Công ty TNHH Điện lực 
AES-VCM Mông Dương (AES-VCM): đánh dấu thành công mà chúng tôi đã đạt được trong việc đưa Dự án Nhiệt điện 
BOT Mông Duong 2 với công suất 1.242 megawatt vào hoạt động. Cách đây 10 năm chúng tôi đã ấp ủ hoài bão phát 
triển, xây dựng và vận hành một Nhà máy hoàn toàn mới bên bờ biển thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Đến hôm nay chúng 
tôi đã được chứng kiến sự phát triển thành hình hài của một Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 bề thế mọc lên 
trên mảnh đất trống của năm 2010 và hiện đang cung cấp nguồn năng lượng an toàn, tin cậy và bền vững giúp cải 
thiện cuộc sống của những người dân Việt Nam. 

Sự thành công của Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2

AES-VCM hiện đang ở giai đoạn đầu vận hành một nhà máy điện tư nhân đầu tiên lớn nhất  Việt Nam. Nằm trong 
Tổng Quy hoạch Phát triển Điện VII của Chính phủ Việt Nam, Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 sẽ đáp ứng nhu 
cầu về điện hiện tại và trong tương lai của Việt Nam. Để Việt Nam tiếp tục có mức tăng trưởng trung bình 6,2%/năm, 
chúng tôi nỗ lực đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế bằng việc củng cố vững chắc ngành công nghiệp năng 
lượng then chốt ổn định và tin cậy.   
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Một phần trong văn hóa của AES-VCM là đặt mục tiêu theo mức tiêu chuẩn cao nhất kể cả trong việc quản 
lý những ảnh hưởng của Dự án. Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 đáp ứng tất cả các quy định pháp lý về 
môi trường của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn chất lượng môi trường được quy định bởi Công ty Tài 
chính Quốc tế (IFC) và các Nguyên tắc Đường Xích đạo của IFC, điều này giúp chúng tôi thiết lập một hệ 
thống giám sát các yếu tố môi trường và xã hội trong quá trình vận hành của chúng tôi. Hệ thống này giúp 
chúng tôi đánh giá và quản lý các vấn đề môi trường và xã hội đồng thời tạo cơ sở cho các ngân hàng cấp 
vốn quốc tế tuân thủ các quy định về tài trợ dự án. 

Tăng trưởng và Phát triển bền vững dài hạn

Chúng tôi đã có bước khởi đầu ấn tượng và chúng tôi không dừng lại ở đây. Đảm bảo cho phát 
triển bền vững chúng tôi cần tiến xa hơn Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 để có thể đáp ứng 
nhu cầu năng lượng của Việt Nam và xây dựng vị trí lâu dài của chúng tôi đại đây.  AES-VCM mong 
muốn đóng góp hơn nữa cho một Việt Nam phát triển bền vững và nỗ lực để có thể trở thành một 
đơn vị tư vấn đáng tin cậy của Chính phú Việt Nam, chia sẻ chuyên môn, tận dụng kinh nghiệm 
toàn cầu của Tập đoàn AES và làm vững chắc hơn nữa những thành quả đã đạt được. 

AES-VCM: tiên phong trong báo cáo Phát triển Bền vững

Báo cáo Phát triển Bền vững trên tay Quý vị không những là báo cáo đầu tiên của AES-VCM mà còn là báo 
cáo đi đầu trong ngành nhiệt điện của Việt Nam. Đây là một bước khởi đầu quan trọng trong hành trình 
phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi: công bố thông tin hiệu quả hoạt động trên cả ba lĩnh vực Kinh 
tế - Xã hội – Môi trường (triple bottom line) trong giai đoạn vận hành Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 
trong năm 2015. Việc lập báo cáo đáp ứng các yêu cầu khắt khe về Báo cáo Phát triển bền vững G4 của 
Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI).  

Câu chuyện về sự phát triển và bứt phá của chúng tôi sẽ tiếp tục trong những năm tới bởi các nguyên tắc 
của AES-VCM giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Đặt an toàn lên trên hết, Hành động liêm chính, Tôn trọng 
cam kết, Nỗ lực cho xuất sắc và Tạo niềm vui trong công việc là nền tảng cho các tiêu chuẩn và văn hoá 
của AES-VCM, các nguyên tắc này định hướng cho chúng tôi đạt được thành công trong các dự án, giúp 
chúng tôi đạt và vượt kỳ vọng của mình.  

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên của Nhóm Kỹ thuật triển khai Báo cáo Phát triển Bền vững, những 
người đã làm việc không ngừng nghỉ trong nhiều tháng để thu thập dữ liệu và chủ động học hỏi từ các 
chuyên gia khi chúng tôi lần đầu thực hiện Báo cáo Phát triển Bền vững. Đây là thành tựu lớn, và tôi đánh 
giá cao những đóng góp và cam kết của các bạn trong quá trình xây dựng báo cáo này. Tôi cũng gửi lời 
cảm ơn đến các thành viên của Hội đồng Chuyên gia Rà soát Độc lập (ERC) cho những đóng góp chuyên 
môn rất giá trị trong suốt quá trình xây dựng Báo cáo này. 

David Stone
Tổng Giám đốc
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Những mốc quan trọng của Dự án
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22/10/2010  
Lễ ký kết các hợp đồng dự án

16/09/2011  
Lễ khởi công xây dựng nhà máy

17/08/2012   
Lễ nâng bao hơi Tổ máy 1

17/01/2013  
Lễ nâng bao hơi Tổ máy 2

 26/02/2014  
Thử nghiệm chạy dầu Tổ máy 1

25/04/2014  
Giải thưởng Mũ vàng an toàn

04/06/2014  
Thử nghiệm chạy dầu Tổ máy 2

17/06/2014
Hòa lưới

20/03/2015  
Vận hành thương mại Tổ máy 1

21/04/2015  
Vận hành thương mại Tổ máy 2

26/10/2015 
Lễ công bố ngày Phát điện thương mại



Các bạn thân mến,

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 là một thành công của AES-VCM và thành công này 
không thể có được nếu thiếu đội ngũ nhân lực của dự án. Như Tổng Giám đốc David Stone đã nhắc 
đến trong thư ngỏ, các mục tiêu mà Dự án đạt được đã thể hiện chất lượng và sự quyết tâm của đội 
ngũ Vận hành và Bảo trì Nhà máy của chúng tôi. Bằng sự tuân thủ những tiêu chuẩn làm việc cao 
nhất, đội ngũ nhân lực của chúng tôi đã vượt mục tiêu mong đợi trong quá trình xây dựng Dự án 
nhiệt điện BOT Mông Dương 2 và đi vào Vận hành thương mại 6 tháng trước tiến độ dự kiến vào 
tháng 4 năm 2015. 

Để đến với thành công, không thể không vượt qua những thách thức. Là Giám đốc Nhà máy, quyết 
tâm của tôi là đảm bảo vào cuối năm 2015, Nhà máy hoạt động ở mức ổn định theo tiêu chuẩn của 
Tập đoàn AES. Chúng tôi cam kết liên tục hoàn thiện trong suốt quá trình vận hành Nhà máy. Từ 
những kết quả đạt được trong giai đoạn chạy thử nghiệm đến giai đoạn vận hành, tôi tin tưởng rằng 
chúng tôi có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. 

Tại AES-VCM, đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn ý thức được những tiêu chuẩn mà chúng tôi đặt 
ra cho Nhà máy. Chúng tôi đặt tiêu chuẩn làm việc tương ứng với tiêu chuẩn của thế giới về an toàn, 
vận hành, bảo trì và chất lượng môi trường, xứng đáng với danh hiệu là một trong những nhà vận 
hành Nhà máy điện hàng đầu. 

Thành công của Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 không thể đạt được nếu không có những đóng 
góp của đội ngũ nhân viên xuất sắc, những người thấm nhuần ý thức “Một đội” và sẵn sàng thích 
nghi với văn hóa và nguyên tắc của AES-VCM. Khi chúng tôi bắt đầu truyền đạt thông điệp “Thẩm 
quyền Dừng Công việc” (Stop Work Authority-SWA), một trong những chương trình an toàn quan 
trọng nhất của chúng tôi quy định rằng bất kỳ ai cũng có quyền và nghĩa vụ dừng công việc của 
người khác khi cho rằng việc đó không an toàn, đội ngũ của AES-VCM đã tiếp thu thông điệp này và 
áp dụng nó. Trong vòng vài tháng, 50% các yêu cầu SWA là từ các công nhân Việt Nam, và dần trở 
thành văn hóa an toàn trong Công ty. Tôi mong đợi ngày càng có nhiều thay đổi tích cực lớn hơn nữa 
khi chúng tôi không ngừng hoàn thiện và đúc kết kinh nghiệm. 

Thông qua Báo cáo Phát triển Bền vững đầu tiên của AES-VCM, tôi muốn gửi lời cảm ơn và sự khen 
ngợi tới đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Nếu chỉ dừng ở bề ngoài, một nhà máy điện dường như 
chỉ tập trung vào công nghệ; nhưng hơn cả những tua-bin, nồi hơi và các trang thiết bị, chính con 
người – đội ngũ nhân viên đang ngày đêm vận hành cẩn trọng các thiết bị đó - mới là nhân tố không 
ngừng tạo ra năng lượng bứt phá. Trong suốt quá trình phát triển và xây dựng thương hiệu trên thị 
trường Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của “Vận hành xuất sắc” và coi đó là một trụ 
cột vững chắc trên con đường lớn hơn mà chúng tôi không ngừng theo đuổi, đó là phát triển bền 
vững. 

Kevin Pierce
Giám đốc Nhà máy

Địa điểm:

Tổng công suất:

Nhiên liệu:

Tổng vốn đầu tư:

Hình thức đầu tư:

Ngày vận hành thương mại:

Nhà thầu:

Số lượng nhân công xây dựng 
lúc cao điểm:

Số lượng nhân công vận hành 
Nhà máy ước tính:

Phường Mông Dương, thành phố Cẩm 
Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

1.242 MW, với 2 tổ máy mỗi tổ 621 MW

than trong nước

Xấp xỉ 1,95 tỉ USD

100% đầu tư trực tiếp nước ngoài theo 
hình thức Xây dựng – Vận hành – 
Chuyển giao (BOT).
Nhà máy sẽ được chuyển giao cho Chính 
phủ Việt Nam sau 25 năm vận hành

Tháng 4 năm 2015

Xây lắp và Chạy thử: Công ty TNHH 
Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
Cung cấp thiết bị: Công ty Công nghiệp 
nặng và Xây dựng Doosan Hàn Quốc
Thiết kế và Kỹ thuật công trình: Công ty 
Doosan Thiết bị điện Ấn Độ.

Xấp xỉ 7.500 người, hầu hết là người Việt 
Nam

Xấp xỉ 200 người, hầu hết là người Việt 
Nam

Với tổng công suất 1.242 MW, Nhà 
máy nhiệt điện Mông Dương 2 là 
nhà máy nhiệt điện tư nhân chạy 
than BOT đầu tiên và lớn nhất tại 
Việt Nam

Tổng quan
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Chia Sẻ Của Giám Đốc Nhà Máy: 
Câu chuyện của Nhà máy nhiệt 
điện BOT Mông Dương 2



BAN LÃNH ĐẠO

Giám đốc Điều hành / CEO
Mr. David Stone

Trưởng phòng Vận hành
Michael Savidge

Trưởng phòng An toàn - Môi trường
Fernando Mendez Cea

Trưởng phòng Kỹ thuật
David Bae

Trưởng phòng Bảo trì
Nadessan Sandirasegaran

Giám đốc Nhà máy
Mr. Kevin Pierce

Giám đốc Tài chính
Mr. Sang Geun Yang

Kế toán trưởng - Lãnh đạo 
phụ trách kế toán, tài chính 
& kiểm soát

Trần Minh Lý
Giám đốc Pháp chế 
& Tuân Thủ

Lưu Ngọc Anh
Giám đốc Thương Mại
Trần Bích Hường

Giám đốc Đối ngoại
Lê Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc Nhân sự
Nguyễn Thúy Hồng

Lãnh đạo cấp cao Các trưởng bộ phận
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Lee Eung Chong 
Trưởng phòng Cung ứng



Năm 2011, khi xây dựng chiến lược của Tập đoàn, AES đã xác định một trong ba mục tiêu dài hạn của Tập đoàn là 
trở thành một Tập đoàn phát triển bền vững. AES-VCM đã tiếp nhận thử thách này bằng việc trở thành công ty đầu 
tiên phát hành báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất điện. Đây cũng là Báo cáo phát 
triển bền vững đầu tiên của AES tại Việt Nam.  

Trong báo cáo này, chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn G4 của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu - Global Report-
ing Initiative (GRI) để đánh giá hiệu quả hoạt động trên cả ba lĩnh vực Kinh tế - Xã hội – Môi trường. Nội dung báo 
cáo trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 12 năm 2015. 

Quy trình xác định các vấn đề trọng yếu

Trong quá trình chuẩn bị báo cáo, AES-VCM đã tiến hành trao đổi với các bên liên quan và đánh giá một cách toàn 
diện để xác định những vấn đề chủ chốt. Dữ liệu sử dụng đã được lấy từ các báo cáo cơ sở và các nội dung trao đổi 
với các bên liên quan được thực hiện trong quá trình xây dựng Nhà máy. Việc sử dụng các dữ liệu sẵn có này xuất 
phát từ thực tế là các ý kiến và chủ đề mà các bên liên quan quan tâm không thay đổi đáng kể trong một thời gian 
ngắn và xét đến  thời gian và nguồn lực đã sử dụng cho các buổi trao đổi đã diễn ra trong giai đoạn trước. 

Các thông tin về kết quả trao đổi với các bên có liên quan được thu thập từ: (a) “Kế hoạch phối hợp với các bên có 
liên quan” trong đó xác định và đánh giá các mối quan tâm, quan ngại và nhu cầu của các bên có liên quan và bản 
cập nhật Nghiên cứu cơ sở về kinh tế xã hội của AES-VCM cho giai đoạn vận hành Nhà máy; và (b) “Báo cáo hoàn 
thành xây dựng Dự án” trong đó thực hiện việc tham vấn các bên có liên quan tuân thủ hướng dẫn GRI G4 và xác 
định các tiêu chí quan trọng làm cơ sở cho việc thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình 
xây dựng Dự án.

Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng xây dựng một quy trình xác thực các vấn đề trọng yếu để các nội dung báo cáo 
thể hiện một cách đầy đủ và cân bằng các hoạt động phát triển bền vững của Công ty, đồng thời phản ánh đúng hoạt 
động của Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 trong kỳ báo cáo. 

Việc xác minh tính hợp lệ của nội dung báo cáo được thực hiện bởi một đơn vị tư vấn độc lập. Đơn vị tư vấn đã cùng 
với Nhóm kỹ thuật triển khai báo cáo phát triển bền vững của AES-VCM (TWG) thực hiện quy trình xác thực theo các 
bước sau:

Phương pháp luận này đảm bảo các khía cạnh quan trọng trong vận hành Nhà máy của AES-VCM được dùng làm cơ 
sở để xác định các vấn đề trọng yếu trong kỳ báo cáo, đồng thời ghi nhận giai đoạn đặc thù chuyển giao giữa thời 
kỳ phát triển dự án và vận hành thương mại. Các điều chỉnh hợp lý được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các thành 
viên của nhóm TWG và lãnh đạo cao cấp của Công ty.

Xác nhận các Bên liên quan bao gồm: Cộng đồng địa phương, Chính 
phủ, Nhà thầu, Khách hàng, và Nhân viên

Rà soát các nội dung đã trao đổi với các Bên liên quan (SE) và chọn ra 
các vấn đề trọng yếu phù hợp với thời kỳ báo cáo. Thiết lập ngưỡng các 
vấn đề trọng yếu trong giai đoạn vận hành đối với các bên liên quan.

Đối chiếu với các Quy định Tiêu chuẩn của IFC về sự tham gia và tính đầy 
đủ để xem xét các quan điểm của nhà đầu tư và ngân hàng cấp vốn. 

Xác định và lựa chọn các vấn đề quan trọng nhất trong kỳ báo cáo.

Rà soát vấn đề trọng yếu theo 5 khía cạnh chiến lược của AES-VCM:
1. Vấn đề có ảnh hưởng đến Sự xuất sắc về tài chính của Công ty không?
2. Vấn đề có ảnh hưởng đến Sự xuất sắc về vận hành của Công ty không?
3. Vấn đề có ảnh hưởng đến Chất lượng môi trường của Công ty không?
4. Vấn đề có ảnh hưởng đến cam kết với các Bên liên quan của Công ty không?
5. Vấn đề có ảnh hưởng đến cách thức Công ty quản lý Đội ngũ nhân viên 
không?

Rà soát các vấn đề trọng yếu đối với các bên liên quan  nội bộ (nhân 
viên) trong giai đoạn báo cáo. Bước này được thực hiện bằng cách đối 
chiếu với các tiêu chí theo G4 trong giai đoạn vận hành phù hợp với 5 
chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn AES. Đó là: Tài chính vững 
mạnh, Vận hành xuất sắc, Hoạt động môi trường, Giá trị đối với các bên 
liên quan và Giá trị đối với nhân viên AES-VCM

GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO 
Tổng quan

Quy trình xác thực theo từng bước

Khuôn khổ báo cáo:

Kỳ báo cáo:

Chu kỳ báo cáo:

Lựa chọn công bố 
“Theo tiêu chuẩn”:

Hướng dẫn G4 của Sáng kiến Báo cáo 
Toàn cầu (GRI)

Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2015
(Giai đoạn vận hành Nhà máy trong 
năm 2015)

2 năm 1 lần

Tiêu chuẩn chính

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

Bước 6

Trình bày Sơ đồ trọng yếu cho lãnh đạo cấp cao của AES-VCM.

Rà soát và
xây dựng sơ
đồ trọng yếu

Bước 7

Bước 8
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• Đánh giá lại tất cả các khía cạnh của G4, bổ sung các khía cạnh có liên 
quan đến quản lý khí thải nhà máy do đây được coi là một trong những vấn 
đề quan trọng đối với ngành công nghiệp sản xuất điện. 
• Bổ sung tiêu chí G4-EN27 sau khi tham khảo Các quy định hướng dẫn 
của IFC đối với việc tham gia của cộng đồng.
• Xem xét việc bổ sung tiêu chí G4-EU đối với các Công ty sản xuất điện, 
một tiêu chí được đánh giá là quan trọng với hoạt động của Công ty.

Quy trình 
xác thực nội 
dung trao 
đổi với các 
Bên liên 
quan

Quy trình 
xác thực nội 
bộ của 
AES-VCM



Tại AES-VCM, phát triển bền vững là mục tiêu được xác định ở cấp độ cao nhất của tổ chức. Mô hình tổ chức của 
chúng tôi phản ánh mức độ bao trùm các khía cạnh phát triển bền vững bao gồm tài chính, vận hành, môi trường, an 
toàn và sức khỏe lao động, tương tác với các bên liên quan, phát triển nhân lực, tuân thủ và quản lý khách hàng. Đại 
diện các bộ phận chức năng này đều là thành viên của nhóm TWG.

Các trưởng bộ phận chức năng báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc các tiêu trí đánh giá (KPI) về phát triển bền vững 
mà họ đảm nhiệm, và chịu trách nhiệm đạt được các tiêu trí này cũng như định hướng mục tiêu phát triển bền vững 
cho nhân viên của họ. Với Báo cáo Phát triển Bền vững này, Tổng Giám đốc được chỉ định làm Quản lý định hướng 
của dự án và Giám đốc nhà máy là Người chủ trì thực thi. 

Để dự thảo Báo cáo Phát triển bền vững này, AES-VCM đã tìm đến các chuyên gia độc lập để xác minh và phản hồi 
về chất lượng dữ liệu, tính hoàn chỉnh phù hợp với hoàn cảnh địa phương, ngành và xu hướng phát triển bền vững. 
Chúng tôi lựa chọn ba chuyên gia tại Việt Nam về các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội, là các ông Nguyễn Viết 
Thịnh, Nguyễn Quang Vinh và Huỳnh Trung Hải, để lập thành Hội đồng Chuyên gia Rà soát độc lập (ERC). Việc lựa chọn 
Hội đồng Chuyên gia Độc lập được lãnh đạo cao nhất của công ty chấp thuận. Kết luận và các ý kiến đóng góp của 
ERC về báo cáo được nêu trong Báo cáo Tổng hợp của Hội đồng Chuyên gia Độc lập. 

Một thành viên của ERC, ông Nguyễn Quang Vinh, là Tổng thư ký của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền 
vững Việt Nam (VBCSD) mà Tổng Giám đốc của chúng tôi là thành viên Ban quản trị Hội đồng. Tuy nhiên, vị trí thành 
viên Ban quản trị này là tự nguyện và không có thù lao.

Các câu hỏi về nội dung của báo cáo này, vui lòng gửi tới Giám đốc Đối ngoại của chúng tôi, bà Lê Thị Mỹ Hạnh 
(hanh.le@aes.com). 

Báo cáo Phát triển Bền vững 2015 của AES-VCM được xác định theo các tiêu chí trọng yếu sau: xem Phụ lục trang 
75-76 về các tiêu chí trọng yếu được xác định bởi các bên liên quan trong và ngoài Công ty.

Chinh phục mục tiêu Phát triển bền vững

Các tiêu chí trọng yếu

Quy trình dưới đây tóm tắt các tiêu chí trọng yêu theo cấp độ của các khía cạnh của Báo cáo

EC Hoạt động kinh tế

EN Hoạt động môi trường

LA Xã hội - Thông lệ lao động và việc làm  

 bền vững

HR Xã hội - Quyền con người

SO Xã hội - Trách nhiệm xã hội

PR Xã hội - Trách nhiệm sản phâm

EU Sản xuất, tiêu dùng điện

EN 15,16
EN 17,18
EN 21,27

EU 1,2,3

EU 10

EU11

EU 15,17,18

EU 28,29,30

Phát thải

Công suất lắp đặt, công suất 
thuần, các khách hàng

Độ khả dụng & Độ tin cậy

Hiệu suất hệ thống

Việc làm

Phương pháp tiếp cận

Gi
á 

trị
 đ

ối
 v

ới
 c

ác
 b

ên
 li

ên
 q

ua
n

Giá trị đối với AES-VCM

PR2

EC5

EC6

HR7

EN7

LA1
EN8,
9, 10

SO4

LA2 EN32

EN29

PR3

LA6

LA7

HR2

EN31

LA4

LA10

LA9
EC7

SO1, 2

EC1

Danh sách những vấn đề không thể hiện trên sơ đồ 
trọng yếu nhưng cũng bao hàm trong báo cáo
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Là thành viên của một Tập đoàn hàng đầu trong ngành điện trên thế giới , chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng các quan 
hệ công việc chuyên nghiệp có tính tuân thủ cao cả trong nội bộ và với các bên liên quan. Khi AES-VCM đi vào hoạt 
động, chúng tôi cung cấp nguồn năng lượng an toàn, tin cậy và bền vững cho Việt Nam đồng thời đảm bảo tuân thủ 
luật pháp địa phương và quốc tế và đảm bảo tôn trọng quyền con người. 

Tiêu chuẩn Nội quy cao nhất

Là một tổ chức được định hướng bởi những nguyên tắc chúng tôi hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn nội quy cao nhất. 
Các Nguyên tắc của AES-VCM: Đặt An Toàn Trên Hết, Hành Động Liêm Chính, Tôn Trọng Các Cam Kết, Nỗ Lực Vì Sự  
Xuất Sắc, và Tạo Niềm Vui Trong Công Việc cho chúng tôi một nền tảng để đưa các Nguyên tắc cốt lõi này vào  thực 
tế và xác định trách nhiệm của chúng tôi với các bên liên quan bao gồm các cổ đông và ngân hàng cho vay, khách 
hàng, nhà thầu và nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và các đối tác kinh doanh của chúng tôi. 

Bộ Quy tắc Ứng Xử chứa đựng các nguyên tắc của chúng tôi định hướng cho hoạt động của AES trên toàn cầu trong 
việc thực hiện các cam kết với các bên có liên quan với tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các lĩnh vực hoạt 
động và giao dịch. 
  
Chương trình Nội quy và tuân thủ của chúng tôi đưa ra các nguyên tắc hoạt động và kỳ vọng của tập đoàn cho hoạt 
động toàn cầu. Bộ quy tắc Ứng xử khuyến khích các bên liên quan nội bộ và bên ngoài nêu ra các vấn đề quan ngại 
để công ty có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Nhân viên và các bên liên quan của chúng tôi được trao quyền 
chủ động và tự chịu trách nhiệm trong công việc, và chúng tôi kỳ vọng từng nhân viên luôn gắn hành động của mình 
với các Nguyên tắc của công ty được mô tả trong Bộ Quy tắc Ứng Xử. 

Nhận thức được việc đào tạo là yêu cầu cơ bản đối với tất cả nhân viên, chúng tôi thường xuyên triển khai các 
chương trình đào tạo về một loạt các vấn đề liên quan như các Nguyên tắc của công ty, chống tham nhũng, chính 
sách quà tặng và giải trí, và xung đột về lợi ích.Chúng tôi cũng tổ chức Chương trình thảo luận về Nội quy hai lần một 
năm, trong đó nhân viên sẽ thảo luận cách các Nguyên tắc và chính sách của AES-VCM được áp dụng vào các tình 
huống thực tế. Chương trình đưa ra các vấn đề về nội quy khác nhau và sử dụng các ví dụ thực tế để đảm bảo sự 
thấu hiểu sâu sắc các chính sách của chúng tôi và Chương trình Nội quy và Tuân thủ của 
AES-VCM. Các buổi đào tạo về Tuân thủ được thường xuyên tổ chức tại công ty  .

Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn cao nhất về nội quy và pháp lý đối với các đối tác và nhà thầu 
trong tất cả các giao dịch với chúng tôi. Thông qua Quy trình Rà soát tính Tuân thủ của 
Hợp đồng, chúng tôi thực hiện quá trình thẩm định khi chọn đối tác để đảm bảo hoàn toàn 
tuân thủ với tất cả luật áp dụng và các chính sách khi đối tác giao dịch với công ty chúng 
tôi. Điều khoản tuân thủ nghiêm ngặt được đưa vào hợp đồng một cách phù hợp. Điều 
khoản tuân thủ có thể nhằm vào các vấn đề như tham nhũng, hối lộ, pháp lý, tuân thủ các 
quy định và các yêu cầu về báo cáo. Các Cán bộ Tuân thủ làm việc kỹ lưỡng với các đối  

tác, nhà thầu và đội phát triển dự án để xác định các lo ngại tiềm 
tàng về nội quy và giải quyết các vấn đề đó trước khi hợp đồng 
được ký kết.

Thông lệ quốc tế về Chống tham nhũng

AES-VCM chịu sự điều chỉnh của nhiều luật và quy định về phòng chống tham nhũng khác nhau tại Việt Nam và Đạo 
luật Chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ. Phù hợp với Nguyên tắc Hành động liêm chính, AES-VCM thực hiện 
Chính sách Chống tham nhũng “Cấm tuyệt đối tất cả các hành vi tham nhũng dưới mọi hình thức bao gồm đưa và 
nhận hối lộ, ngay cả khi việc ngăn cấm này có thể khiến AES-VCM mất cơ hội kinh doanh”. 

Quy tắc chung quy định rằng “AES-VCM và toàn bộ nhân viên và các tổ chức đại diện bị nghiêm cấm đưa hoặc hứa 
hẹn, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất cứ thứ gì có giá trị tới bất kỳ ai – bao gồm các viên chức chính phủ hoặc các đối tác 
thương mại tư nhân – nhằm gây ảnh hưởng có tính chất vụ lợi đến bất kỳ quyết định kinh doanh hoặc quyết định 
quản lý hành chính nào của cơ quan Nhà nước. Các nhân viên AES-VCM cũng bị nghiêm cấm yêu cầu hoặc chấp 
nhận bất kỳ thứ gì có giá trị từ các đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tương lai nhằm đổi lại các cơ hội kinh doanh hoặc 
đối xử ưu đãi nào khác từ AES-VCM”.

Chính sách này hướng dẫn xuyên suốt hoạt động của AES-VCM không chỉ có hiệu lực đối với nhân viên của AES-VCM 
mà còn cả công nhân thời vụ, nhà thầu, nhà tư vấn, đại lý, đại diện và các bên thứ 3 khác thực hiện công việc cho 
AES-VCM để đảm bảo rằng hoạt động của họ, thay mặt cho AES-VCM, đáp ứng cùng tiêu chuẩn cao về liêm chính 
như nhân viên chính thức của Công ty. Chính sách quy định tất cả các hình thức tham nhũng bị cấm trong lĩnh vực 
công và tư nhân, xác định các giới hạn để phân biệt các hành động được phép trong giao dịch kinh doanh thông 
thường và những hành động bị coi là tham nhũng.  

Chính sách Chống tham nhũng cũng quy định các vấn đề như quyên tặng từ thiện và đóng góp cho mục đích chính 
trị để các hành động này không gây ảnh hưởng có tính chất vụ lợi đến quan chức chính phủ hay bất kỳ cá nhân nào 
khác vì mục đích giành được thương vụ kinh doanh hoặc lợi thế kinh doanh không công bằng cho Công ty.

AES-VCM cũng có một chính sách riêng biệt về Quyên tặng từ thiện và đóng góp Chính trị quy định rằng khi AES-VCM 
sử dụng tiền hoặc nguồn lực khác để triển khai các chương trình nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng sống của 
cộng đồng phải được thực hiện theo cách thức nhất quán với chính sách phát triển bền vững của Công ty, các Nguyên 
tắc của AES-VCM, Chương trình Nội quy và Tuân thủ  của Công ty và các luật và quy định điều chỉnh của Pháp luật 
Việt Nam. Chính sách này cũng định nghĩa những gì được xác định là quyên tặng từ thiện và cho mục đích chính trị, 
và đưa ra hướng dẫn cách thức đánh giá các yêu cầu cho cả hai hình thức tài trợ. 

Cả hai chính sách đều quy định nơi có thể liên hệ để xin tư vấn,
bao gồm liên hệ với Cán bộ Tuân thủ địa phương,
Giám đốc Nội quy và Tuân thủ của AES, hoặc sử dụng
Đường Dây Trợ Giúp của AES (www.aeshelpline.com).

Trong kỳ báo cáo, không có sự vụ tham nhũng nào
trong tổ chức 

NỘI QUY VÀ TUÂN THỦ  
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Chúng tôi luôn tôn trọng các vấn đề về quyền con người tại AES-VCM, các tiêu chuẩn cao về liêm chính và đạo đức 
được áp dụng trong việc quản lý an ninh tại Nhà máy.   Tại khu vực phía Bắc Việt Nam mối đe doạ về ảnh hưởng môi 
trường tới con người và hoạt động tương đối ít xảy ra, tuy nhiên, vấn đề trộm cắp tài sản và tội phạm tại địa phương 
là điều đáng lo ngại đối với hoạt động của chúng tôi.

Tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2, chúng tôi triển khai các biện pháp an ninh thích hợp để quản lý rủi ro. 
Nhà máy lắp đặt máy thu hình CCTV tại các hàng rào, và tất cả công nhân, nhân viên và khách ra vào phải sử dụng 
thẻ nhận dạng RFID. Nhiệm vụ canh gác địa giới và ra vào Nhà máy được giao cho một công ty địa phương có giấy 
phép hoạt động trong lĩnh vực an ninh. Công ty này được yêu cầu đảm bảo tất cả các nhân viên bảo vệ không có tiền 
án, tiền sự và phải có tư cách đạo đức tốt. Tổng số nhân viên bảo vệ tại  AES-VCM là 108 người một ngày. Ngoài 
chứng chỉ đào tạo an ninh,  100% nhân viên bảo vệ đều được đào tạo về quyền con người.

Ban Lãnh đạo cũng thường xuyên họp với công ty bảo vệ để tiến hành đánh giá và kiểm tra tại chỗ, đảm bảo tính 
hiệu quả của hệ thống an ninh. Mọi thiếu sót trong đào tạo và chất lượng của đội ngũ bảo vệ sẽ được xem xét rút 
kinh nghiệm. Công ty đồng thời thuê một bên tư vấn an ninh được công nhận quốc tế để đánh giá và đào tạo đội ngũ 
bảo vệ.

Vấn đề An ninh tại Nhà máy Tổng số giờ đào tạo cho nhân viên về các chính sách và thủ tục liên quan đến quyền 
con người  

Họp giao ban 
hàng tháng

100
Người tham dự

Tổng: 1.050 Giờ

10.50
Giờ/người

46
Người tham dự

Tổng 138 Giờ

3
Giờ/người

Họp chính 
sách **

Đào tạo nội 
quy, tuân thủ

153
Người tham dự

Tổng: 1.368 Giờ

1.18
Giờ/người
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* Ước tính là khoảng một nửa số nhân viên của AES-VCM tham gia họp giao ban hàng tháng do Nhà máy luôn phải có kỹ sư 
điều khiển vận hành.
** Họp chính sách là các cuộc họp của cấp lãnh đạo quản lý về các chính sách của Công ty.



Sự vượt trội về tài chính là mục tiêu mà hoạt động kinh doanh của chúng tôi hướng tới và luôn nỗ lực để đạt được. 
Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, AES-VCM luôn tập trung tối đa hóa 
lợi nhuận, tăng cổ tức trả cho cổ đông và phối hợp với đội ngũ nhân viên, đối tác tốt nhất để đảm bảo các khoản đầu 
tư của chúng tôi mang lại giá trị. Với hoạt động kinh doanh không ngừng phát triển, mục tiêu của chúng tôi là đem 
lại những giá trị đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và của địa phương Tỉnh Quảng Ninh. 

Ghi dấu ấn bằng tăng trưởng
AES-VCM hoạt động tuân thủ các quy trình chủ chốt để quản lý tất cả tài sản và nguồn lực theo chính sách và chiến 
lược kinh doanh của Tập đoàn AES, các quy định pháp luật và các yêu cầu của các ngân hàng cho vay quốc tế. Vì 
vậy, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn tham chiếu ở nhiều cấp khác nhau. Chúng tôi thường xuyên cập nhật về các thay 
đổi trong các quy định pháp luật, các thay đổi của Việt Nam và toàn cầu có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động 
kinh doanh của mình, bao gồm các vấn đề như thiếu hụt nguyên liệu thô hay bảo vệ nguồn lực cùng các ảnh hưởng 
tài chính của các vấn đề này để có những động thái thích hợp. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng để được hỗ trợ trong các vấn đề liên quan đến các tài liệu và quy định pháp lý của Dự án, bao gồm hợp 
đồng Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao với Bộ Công thương và Hợp đồng Mua bán Điện với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam.  

AES-VCM tuân thủ các định hướng tài chính theo chiến lược chung của Tập đoàn AES và đánh giá chuẩn cùng với 
các đơn vị khác của AES trên toàn cầu. Các mục tiêu tài chính tại thị trường Việt Nam được Ban lãnh đạo AES-VCM 
và nhóm tài chính thuộc Văn phòng điều hành chiến lược kinh doanh khu vực Châu Á đặt ra và được phê duyệt bởi 
Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn và Hội đồng quản trị Tập đoàn.
 
Chìa khóa để mang lại sự vượt trội về tài chính là việc tuân thủ các yêu cầu của Tập đoàn và tuân theo các tiêu chuẩn 
cao nhất có thể để đảm bảo và không ngừng cải thiện các mục tiêu trong khi vẫn duy trì hoạt động theo thông lệ tốt 
nhất. Khi Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 hoàn thành năm hoạt động thương mại đầu tiên vào năm 2016, AES 
cũng tận dụng vị thế của mình để phát triển lĩnh vực lưu trữ năng lượng, năng lượng tái tạo và các dự án BOT khác 
cũng như đề xuất các giải pháp thị trường hỗ trợ Chính phủ đáp ứng được nhu cầu về điện của đất nước.

Yếu tố cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của Công ty là duy trì quan hệ tốt với Chính phủ Việt Nam, và cũng là khách 
hàng duy nhất của chúng tôi. Trong quá trình xây dựng, sự thành công của Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 cũng 
như năng lực của AES-VCM đã được Chính phủ ghi nhận, và đó là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển và bứt 
phá.

Trên hết, AES-VCM gắn liền sự thành công vượt trội của hoạt động tài chính với hoạt động vận hành tốt nhất, các 
chương trình an toàn lao động ưu việt, quản lý rủi ro, và tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghề nghiệp. 

Tất cả các báo cáo tài chính được lập theo các Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung ở Mỹ (để phục vụ cho 
mục đích lập báo cáo của Tập đoàn AES) và theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo luật định). Báo cáo tài chính 
chỉ được lập cho một pháp nhân duy nhất là Công ty TNHH Điện lực Mông Dương AES-VCM . 

TÀI CHÍNH VƯỢT TRỘI

* Thuế xuất nhập khẩu khác nhau cho từng loại thiết bị, nguyên liệu và hàng hóa nhập khẩu. 10% là thuế suất trung bình và áp 
dụng cho các thiết bị nhập khẩu chính của chúng tôi
** Giá trị được áp dụng là giá trị ước tính của thiết bị và phụ tùng nhập khẩu

AES-VCM không nhận được trợ cấp nào khác như trợ cấp chính phủ, trợ cấp đầu tư, trợ cấp nghiên cuứ và phát triển và các 
hình thức trợ cấp liên quan khác; phần thưởng; miễn phí thuê đất; các hỗ trợ tài chính khác từ các cơ quan Tín dụng xuất khẩu 
( ECA ); giải thưởng tài chính và các lợi ích tài chính khác đã nhận hoặc sẽ nhận từ bất kỳ chính phủ nào cho bất kỳ hoạt động 
nào

* Đơn vị: triệu Đô la Mỹ

Thuế suất
thông thường

Thuế suất cho 
công ty BOT

Phần ưu
đãi thuế

Giá trị được
áp dụng *

Đơn vị: triệu Đô la Mỹ

2015 22% 10% 41,0912% 2,11

Phần ưu đãi
nhận được

Financial assistance
received

127

Kết quả hoạt động tài chính năm 2015 của AES-VCM * Đơn vị: triệu Đô la MỹKết quả hoạt động tài chính năm 2015 của AES-VCM

Ưu đãi thuế của AES-VCM 

* Giá trị được áp dụng là lợi nhuận thuần trước thuế theo các báo cáo tài chính năm 2015 được lập theo VAS và đã được kiểm toán

100%

89%

11%

Giá trị tạo ra 

Giá trị phân phối
 

Giá trị còn lại

Giá trị tạo ra 

Giá trị phân phối
 

Giá trị còn lại

100%

75%

25%

347.30

259.28 
 

88.02 

347.24 

308.31  

38.93 

Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) Theo các nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung
ở Mỹ (USGAAP)
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Thuế thu nhập 
doanh nghiệp

Thuế suất
thông thường *

Thuế suất cho 
công ty BOT

Phần ưu
đãi thuế

Giá trị được
áp dụng **

2015 10% 0% 3410% 3,4

Phần ưu đãi
nhận được

Thuế nhập khẩu



Đối với AES-VCM, việc thực hiện đúng cam kết với các ngân hàng cho vay là xương sống cho hoạt động tài chính của 
chúng tôi. Các ngân hàng cho vay là các đối tác chủ chốt của một doanh nghiệp đang trên đà phát triển như chúng 
tôi và chúng tôi duy trì, triển khai các chương trình và nguyên tắc về môi trường, sức khỏe, an toàn cũng như trách 
nhiệm xã hội mà các ngân hàng này áp dụng. 

AES-VCM với các mục tiêu phát triển bền vững và các nguyên tắc cốt lõi đã lựa chọn việc cấp vốn từ những Ngân 
hàng uy tín.  Mười ba ngân hàng quốc tế cung cấp vốn cho chúng tôi đã đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho Dự 
án Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 công suất 1.242 MW, đặt chúng tôi vào những nấc tiêu chuẩn cao nhất 
đảm bảo hoạt động môi trường và xã hội vững mạnh. 

Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 luôn duy trì việc tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường theo Tiêu chuẩn Hoạt 
động của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và các Nguyên tắc đường Xích đạo của Ngân hàng Thế giới, các khuôn khổ 
tài chính được ghi nhận trên thế giới với trọng tâm hướng vào việc thẩm định dự án và các chương trình trách nhiệm 
xã hội tại nơi mà công ty hoạt động. AES-VCM thực hiện các nguyên tắc tiêu chuẩn này phù hợp với điều kiện địa 
phương và các bên có liên quan đến Dự án.

Yêu cầu hoạt động hiệu quả toàn diện của các Ngân hàng chính là một yêu tố của thành công trong việc xây dựng 
Nhà máy . Nhà máy đã được hoàn thành một cách an toàn, đúng tiến độ, theo ngân sách dự kiến, và tuân thủ đầy đủ 
các quy định hiện hành ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế. Trong suốt thời gian này, đội ngũ nhân viên của AES-VCM 
đã đạt được các cột mốc quan trọng như 18 triệu giờ công lao động không để xảy ra tại nạn mất giờ công (LTI) và 
hoàn thành việc xây dựng nhà máy trước thời gian dự kiến 6 tháng. 

Tại AES-VCM chúng tôi tự đặt mình vào vị trí là một đối tác tốt nhất cho các dự án thúc đấy tăng trưởng trong tương 
lai. Chúng tôi tiếp tục đạt và thậm chí vượt xa kỳ vọng của các ngân hàng cho vay và các đối tác kinh doanh – tạo ra 
mẫu tiêu chuẩn cho các dự án điện BOT để xây dựng thương hiệu AES trong ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam. 
Luôn thực hiện cam kết một cách xuất sắc, chúng tôi tiếp tục tạo ra các cơ hội phát triển trong tương lai. 

Việc cấp vốn cho Dự án nhiệt điện Mông Dương 2 cũng nhận được các giải thưởng và ghi nhận bao gồm Giải “Dự án 
Điện Châu Á Thái Bình Dương năm 2011” của của Tạp chí Tài chính Dự án; Giải “Dự án Điện của năm” Tạp chí Tài 
chính Dự Án Quốc tế; và Giải “Tài trợ Dự án Tốt nhất” của Asia Money Plus.

Quan hệ tích cực với các Ngân hàng cho vay Danh sách các tổ chức cho vay
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BNPP
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Vận hành Nhà máy hiệu quả là nền tảng của AES-VCM. Với chúng tôi, điều đó nghĩa là công nghệ vượt trội và cơ sở 
hạ tầng ngành điện tiên tiến trong khi không ngừng xây dựng nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên vận hành. Được 
hỗ trợ bởi Tập đoàn AES, tập đoàn được công nhận là đơn vị vận hành nhà máy điện tốt nhất toàn cầu, AES-VCM duy 
trì các tiêu chuẩn vận hành đẳng cấp thế giới trong quá trình sản xuất năng lượng và tạo bứt phá tại thị trường tăng 
trưởng nhanh của Việt Nam. 

Mông Dương 2: Dự án Công nghệ cao

Tăng trưởng kinh tế khiến Việt Nam trở thành một thị trường hấp dẫn đi kèm với nhu cầu về điện gia tăng đều đặn. 
Trong năm 2015, tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện đạt 11,54% từ mức 11,41% của năm trước. Để bảo đảm nguồn 
cung cấp điện ổn định, Chính phủ đặt mục tiêu công suất lắp đặt của toàn hệ thống phải đạt 60.200 MW vào năm 
2020, trong khi công suất lắp đặt hiện tại (năm 2015) của Việt Nam là 38.628 MW.

Đối với AES-VCM, việc đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định đòi hỏi sử dụng cơ sở hạ tầng điện an toàn và tin cậy 
để có thể tối đa hóa độ khả dụng và nâng cao tính tin cậy và hiệu suất của hệ thống. Điều này đúng với nguyên tắc 
của AES-VCM vì Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 được xây dựng áp dụng công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên 
tiến nhất. Việc vận hành luôn đạt hiệu suất cao giúp Nhà máy có thể so sánh tương đương với các nhà máy điện hàng 
đầu tại Mỹ. 

Với sản lượng dự kiến 7,6 tỷ kWh điện mỗi năm, Nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu về điện cho hơn hai triệu gia đình 
người Việt Nam. Nhà máy Mông Dương 2 bao gồm hai tổ máy, mỗi tổ có công suất 621 MW. Khách hàng mua điện 
duy nhất của Nhà máy là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  Nhà máy luôn tuân thủ các thông lệ bảo trì nghiêm ngặt, 
vận hành thận trọng và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực phát điện.

Nhà máy Mông Dương 2 được trang bị các công cụ giám sát tiên tiến nhất, giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy và giám 
sát hoạt động với các phân tích trực tuyến và thời gian thực để giám sát các thiết bị quan trọng của nhà máy, điều 
này có thể ảnh hưởng lớn đến các chỉ số chính đánh giá hiệu suất (KPI) như  chỉ số sẵn sàng tương đương (EAF), Chỉ 
số công suất tại lưới điện (NCF), Hệ số Sẵn sàng thương mại và chỉ số Điện năng ngừng hoạt động bắt buộc tương 
đương (EFOF).
 
Thông lệ vận hành hiệu quả cao giúp Nhà máy mới xây dựng của chúng tôi hoạt động tốt so với các Nhà máy điện 
cùng mức độ của AES. Bảo trì phòng ngừa được thực hiện hàng năm và được hướng dẫn trong Chính sách quản lý 
tài sản của chúng tôi.

EVN - Tập đoàn điện lực Nhà nước là đơn vị thực hiện việc truyền tải và phân phối điện, còn chúng tôi chịu trách 
nhiệm vận hành hiểu quả tối ưu hóa các hoạt động sản xuất đảm bảo nguồn điện cung cấp cho người dân. Việc không 
ngừng nâng cao độ tin cậy của tổ máy giúp chúng tôi sẵn sàng phát điện trong khoảng thời gian lâu nhất và cung cấp 
cho EVN nguồn điện an toàn, đáng tin cậy với giá cả hợp lý để phân phối đến người tiêu dùng.

VẬN HÀNH NHÀ MÁY HIỆU QUẢ Sản lượng điện ròng

7,6 tỷ kWh
Sản lượng điện dự kiến hàng năm

Đơn vị: kWh
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Chúng tôi tin tưởng việc  vận hành nhà máy hiệu quả luôn song hành với Sức khỏe và An toàn lao động (OHS). Chúng 
tôi đã áp dụng các Chương trình Sức khỏe và An toàn lao động tiêu chuẩn quốc tế có điều chỉnh phù hợp với thực tế 
tại Việt Nam và tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật liên quan. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) để đảm bảo rằng các chương trình quản lý an toàn của chúng tôi có thể củng cố, hỗ trợ cho các chương 
trình an toàn lao động của EVN, chúng tôi gắn kết các giá trị, nguyên tắc và thực tiễn an toàn trong công viêc và môi 
trường làm việc an toàn của cả hai bên.

AES-VCM trao quyền cho nhân viên và nhà thầu sử dụng quyền ngừng công việc nếu nhận thấy điều kiện làm việc 
không an toàn (“Thẩm quyền Ngừng công việc”) bởi chúng tôi khuyến khích người lao động không chấp nhận bất kỳ 
lý do nào nếu điều kiện làm việc có yêu tố ảnh hưởng đến an toàn của người lao động và những người có liên quan. 
Chúng tôi có các ủy ban an toàn, tiến hành họp hàng tháng về an toàn và thực hiện tư vấn, đào tạo về OHS bao gồm 
các cuộc họp lập kế hoạch và họp giao ban ngày của nhóm hay họp toàn thể nhà máy. 

Hệ thống Quản lý an toàn (SMS) của công ty chúng tôi được xây dựng thống nhất với các đơn vị khác của Tập đoàn 
AES và dựa trên mô hình Hệ thống Quản lý OHSAS 18001 OHS. Mô hình này bao gồm các yếu tố chức năng trong các 
lĩnh vực lãnh đạo, khung cơ cấu, quy trình và các hành động nhằm cung cấp một khuôn khổ nhất quán trong việc 
quản lý an toàn. Hệ thống SMS đòi hỏi:

• Thiết lập và duy trì các quy trình nhận diện và giảm thiểu các rủi ro về an toàn và sức khỏe;
• Có các phương pháp quản lý sức khỏe lao động nhất quán;
• Triển khai chính sách thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có trách nhiệm, giảm thiểu và kiểm soát 
các rủi ro; tôn trọng sức khỏe và an toàn cho người lao động, các nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng 
lân cận và tuân thủ tất cả các điều luật và quy định về sức khỏe và an toàn đang áp dụng tại Việt Nam;
• Đạt được mục tiêu của AES-VCM trở thành công ty được công nhận đi đầu về quy trình đảm bảo sức khỏe và an 
toàn lao động tốt nhất, cấp tiến nhất.

Nhận thức được việc vận hành nhà máy điện là một môi trường làm việc có nhiều rủi ro, chúng tôi xây dựng, triển 
khai và duy trì Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) để đảm bảo an toàn lao động. Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 
2 tuân theo phương thức Kiểm soát Xác định và Đánh giá Rủi ro (MDPCL-EHS-SP-SP-01-001), trong đó xác định các 
rủi ro theo OHS và đánh giá rủi ro, để chúng tôi có thể triển khai các biện pháp kiểm soát một cách toàn diện. Phương 
thức này áp dụng cho tất cả nhân viên, khách thăm quan, nhà thầu và nhà cung cấp khi có mặt tại Nhà máy, bao gồm 
các hoạt động thường xuyên và không thường xuyên; xác định các mối nguy hiểm phát sinh trong và ngoài Nhà máy 
có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe và an toàn lao động; hành vi và năng lực của con người; cơ sở hạ tầng và máy 
móc thiết bị do AES-VCM hay đối tác cung cấp; tất cả các chỉnh sửa hay thay đổi trong IMS và hoạt động vận hành 
và các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát cần thiết.  (LA7)

Luôn sẵn sàng cho an toàn
  
Tại AES-VCM, chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều cần có ý thức về an toàn. Kinh phí được chuẩn bị và phân bổ 
đầy đủ để các nhân viên của AES-VCM, các nhà thầu và thầu phụ đều được trang bị các thiết bị bảo hộ chất lượng 
và duy trì môi trường làm việc an toàn.  

Chúng tôi liên tục triển khai các chương trình đào tạo về rủi ro liên quan đến môi trường, sức khỏe và an toàn (EHS) 
cho nhân viên. Nằm trong chương trình đào tạo IMS là Quy trình Tuân thủ, Đào tạo và Nhận thức của AES-VCM hỗ trợ 
cung cấp cho nhân viên và gia đình họ cũng như cộng đồng các kiến thức về các bệnh nghiêm trọng. Một số chương 
trình phòng chống hoặc quản lý rủi ro bao gồm: kiểm tra sức khỏe định kỳ, đánh giá môi trường làm việc hàng năm, 
các chương trình chữa trị bệnh tật và các hoạt động quan trắc đo lường chất lượng không khí, nước tầng nông và 
nước ngầm, tiếng ồn, độ rung, và nước thải.  

Ưu tiên An toàn 

Ưu tiên an toàn
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Công ty có một Chương trình Quản lý An toàn Nhà thầu, trong đó có các quy định về quản lý an toàn áp dụng cho tất 
cả công việc của nhà thầu chính và thầu phụ.  Chương trình này cũng mô tả về vai trò và trách nhiệm từ cấp Giám 
đốc Nhà máy cho đến nhà thầu trong việc duy trì một môi trường làm việc an toàn và có lợi cho sức khỏe. 

Các nhà thầu và nhà thầu phụ cũng tham gia các buổi họp an toàn bắt buộc hàng tháng và buổi họp định hướng an 
toàn hàng năm, trong đó đề cập đến các thông tin cơ bản như kỳ vọng về an toàn của AES-VCM, các quy tắc an toàn 
cơ bản, quy trình khẩn cấp, giấy phép làm việc v.v. Các buổi đào tạo về an toàn đặc biệt (như cho thợ hàn, nhân viên 
canh phòng cháy nổ, nhân viên có giấy phép đặc biệt) được tổ chức cho các nhà thầu và nhà thầu phụ liên quan. 

Tất cả Ban lãnh đạo AES-VCM đều có trách nhiệm trong việc đặt an toàn lên ưu tiên hàng đầu và duy trì môi trường 
làm việc an toàn và lành mạnh. Giám đốc Nhà máy chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, kế hoạch và quy trình OHS. 
Các giám đốc và trưởng bộ phận khác cũng cần đảm bảo:
• Đảm bảo các chính sách, kế hoạch và quy trình OHS được thực hiện; 
• Đảm bảo các nhiệm vụ cụ thể về OHS được xác định và chỉ định cho các nhân viên một cách phù hợp; 
• Thường xuyên tiến hành các thảo luận về OHS giữa lãnh đạo và nhân viên AES-VCM;  
• Đảm bảo các quy trình OHS được xem xét đánh giá thường xuyên và liên tục đáp ứng được các yêu cầu và trách 
nhiệm về OHS của AES-VCM;
• Cung cấp các thông tin, khoá đào tạo và giám sát cần thiết cho tất cả các nhân viên nhằm giúp họ hiểu rõ và tuân 
thủ các điều kiện làm việc an toàn
• Báo cáo và điều tra đầy đủ tất cả các vụ việc và tai nạn liên quan đến OHS;
• Cập nhật các thay đổi trong quy định và tiêu chuẩn về OHS có ảnh hưởng đến AES-VCM;
• Đảm bảo tất cả các nhà thầu hiểu và đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn trong việc thực hiện các công việc 
của họ và tất cả các nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ cũng hiểu và đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn áp dụng cho 
họ.
• Thường xuyên theo dõi việc thực hiện OHS để tìm cách hoàn thiện hơn nữa các tiêu chuẩn bao gồm cả xem xét 
trình tự thủ tục, giám sát, sửa đổi lịch trình v.v.
Thông qua các chính sách OHS, AES-VCM buộc tất cả các bên có liên quan trở nên thận trọng hơn để đảm bảo được 
độ an toàn cao nhất trong tất cả các khâu vận hành, ngoài ra cũng khuyến khích các bên tự chủ động nắm bắt và 
làm việc với văn hoá an toàn của chúng tôi.



Tổng số giờ công:
(Trong kỳ báo cáo từ tháng 4 – 12 )

3.062.349 GIỜ

AES-VCM phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phụ trách an toàn của Tập đoàn AES trong việc cập nhật các dữ liệu an toàn 
thường xuyên trên hệ thống nội bộ của AES. Các số liệu thống kê về tai nạn cũng được cập nhật thường xuyên trên 
hệ thống. Báo cáo định kỳ (hàng tháng) được thực hiện trực tuyến trong mục an toàn trên website nội bộ của AES 
(www.ouraes.com). Tỷ lệ tai nạn cũng nằm trong dữ liệu được thu thập cho Báo cáo An toàn Hoạt động (cũng được 
thực hiện hàng tháng) được nộp cho bộ phận an toàn của Tập đoàn. 

Tai nạn xảy ra ở AES-VCM Mông Dương có thể phân loại vào nhưng không bị giới hạn bởi các hình thức sau:
1. Tai nạn: là các tai nạn xảy ra dẫn đến  thương tật cho con người, bệnh tật hoặc thiệt hại về tài sản (ví dụ cấp cứu, 
tai nạn cần chữa trị, thương tật ghi nhận được, tại nạn xe cộ, tai nạn gây mất giờ công, tử vong và thiệt hại về tài sản).
2. Trường hợp không tuân thủ quy định về môi trường: là trường hợp mà khi xảy ra sẽ gây ra việc vượt ngưỡng các 
tiêu chuẩn về môi trường hoặc dẫn đến việc phải thông báo cho cơ quan chức năng (ví dụ sự cố tràn dầu, tràn hóa 
chất vượt ngưỡng, công nghệ kiểm soát ô nhiễm, hỏng hóc, không tuân thủ các tiêu chuẩn của các điều kiện trong 
giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép nào giữa AES-VCM và cơ quan Chính phủ).

* Quy trình hiện tại của AES-VCM không phân loại tình trạng vắng mặt/nghỉ là bệnh nghề nghiệp. Không thực hiện theo dõi tỷ lệ bệnh nghề 
nghiệp với lao động của nhà thầu làm việc tại công trường. Công ty hiện đang thực hiện một chương trình để xác định xem bệnh nào được 
phân loại là bệnh nghề nghiệp. 

*Trong kỳ báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2015

Tỷ lệ thương tật, bệnh nghề nghiệp, sự cố mất thời gian, và tình trạng thường xuyên vắng 
mặt, số ca tử vong liên quan đến công việc 

Tổng số nhân viên nhà thầu và nhà thầu phụ tham gia các buổi đào tạo về sức khỏe và an 
toàn 

Lực lượng lao động (cấp lãnh đạo) có mặt trong các buổi họp về an toàn và sức khỏe để 
đánh giá và đóng góp ý kiến cho chương trình OHS*

Tổng trong kỳ báo cáo: 94,84%

Ghi chú: 100% cấp lãnh đạo của các phòng ban tham gia các buổi họp về an toàn và sức khỏe để đánh giá và 
đóng góp ý kiến cho chương trình OHS 
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Lực lượng 
lao động của 

AES-VCM 

Nhà thầu
Lực lượng 

lao động của 
AES-VCM 

433,918 GIỜ 2.628.431 GIỜ

Số tai nạn được 
lập hồ sơ

Số tai nạn được 
lập hồ sơ1

Số ca tử vong 0 Số ca tử vong 0
3



Đặt an toàn lên trên hết 
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Chúng tôi coi an toàn là ưu tiên hàng đầu đối với toàn bộ nhân viên của AES-VCM. Người lao động tại AES-VCM được 
khuyến khích tìm hiểu về những thông lệ tốt nhất về sức khỏe và an toàn lao động (OHS), áp dụng văn hóa an toàn 
của công ty và phát huy tinh thần: làm việc một cách an toàn là làm việc tốt. 
Trong quá trình xây dựng nhà máy, chúng tôi tập chung nỗ lực để cải thiện năng lực của lực lượng lao động địa 
phương bao gồm OHS - một quá trình chuyển giao được hỗ trợ thông qua chương trình đào tạo nội bộ nghiêm ngặt, 
đào tạo trong khi làm việc và được thực hiện bởi các trưởng nhóm và chuyên gia quốc tế kết hợp với chương trình 
trao đổi nhân lực giữa các công ty thành viên của AES trên toàn thế giới.

Được trang bị những kiến thức vững vàng, nhân viên của chúng tôi luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Do đó, AES-VCM 
đã vượt qua cả top 25% công ty hàng đầu theo số liệu Cục Lao động Mỹ với tỷ lệ 0,2 và top 10% các công ty hàng 
đầu với tỷ lệ 0,09 theo số liệu của Viện Điện lực Edision về Xây dựng công trình công nghiệp nặng trong quá trình xây 
dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Chúng tôi đã đạt được mốc 18 triệu giờ công lao động không để xảy 
ra tai nạn gây mất giờ công lao động (LTI) trong tổng số 45 triệu giờ công của suốt quá trình xây dựng, đây chính là 
dẫn chứng cho các tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và xây dựng đẳng cấp quốc tế của chúng tôi. Các thành tích về sức 
khoẻ và an toàn lao động của Mông Dương 2 đã chứng tỏ đẳng cấp quốc tế của đội ngũ quản lý của AES-VCM.

Sự xuất sắc trong an toàn của chúng tôi được thiết lập vững chắc và cũng được công nhận bởi các đồng nghiệp trên 
toàn cầu. Trong năm 2015, AES-VCM là một trong những công ty giành được Giải thưởng vàng của Hiệp hội Hoàng 
gia Anh về Phòng chống tai nạn (RoSPA) cho những thành tích đạt được trong việc thực hiện và quản lý hệ thống OHS 
hiệu quả, xây dựng văn hóa vận hành tốt với tỷ lệ lỗi, nguy cơ rủi ro và tổn thất thấp trong suốt quá trình vận hành.



Trách nhiệm với môi trường là nền tảng cho vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp năng lượng và vận hành xuất sắc của 
AES-VCM. Là dự án điện tư nhân lớn nhất tại Việt Nam, chúng tôi đặt mình vào vị trí đi đầu trong việc cung cấp điện 
an toàn, dễ tiếp cận, và bền vững trong nước và là một đối tác mạnh trong việc thực hiện Quy hoạch Phát triển điện 
lực quốc gia đến năm 2020. 

AES-VCM cam kết bảo vệ môi trường bền vững trong quá trình vận hành, cả trong hạ tầng nhà máy và các chính sách 
mà lực lượng lao động của chúng tôi tuân thủ hàng ngày. Chính sách Môi trường quy định các hoạt động và hành vi 
của chúng tôi nhằm đạt được các tiêu chuẩn cao về môi trường. Thực tế, Chính sách Môi trường quy định rằng bất 
cứ khi nào có thể, AES-VCM phải làm tốt hơn tất cả các quy chế, yêu cầu và tiêu chuẩn liên quan quy định bởi các 
cơ quan địa phương, khu vực và Nhà nước Việt Nam cũng như của các bên cho vay và Các Tiêu Chuẩn Môi Trường 
Toàn Cầu của AES.

Công ty đã xây dựng các quy trình nhằm xác định các khía cạnh về môi trường trong hoạt động sản xuất, sản phẩm 
và dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) của Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 
2. Trong quá trình sản xuất điện, chúng tôi liên tục giám sát các quy trình, quản lý quy trình và vận hành sản xuất 
trong các giới hạn môi trường cho phép đồng thời giảm lưu kho nguyên liệu và hóa chất với số lượng lớn.

Theo hướng dẫn của Quy trình IMS về các khía cạnh môi trường thì việc giám sát các dạng năng lượng và việc sử 
dụng chúng là rất quan trọng và công ty chúng tôi đề ra những mục tiêu về hiệu suất nhiệt, đồng thời ưu tiên giảm 
sử dụng than khi có thể. 

Chúng tôi giám sát tất cả các nguyên liệu thô, hóa chất, việc sử dụng nước, sử dụng năng lượng và tất cả khí thải, 
mùi/bức xạ, nước thải, chất thải rắn/chất thải thứ cấp, sự cố tràn và rò rỉ, và các yếu tố đầu vào và đầu ra khác không 
nằm trong những danh mục trên, bao gồm cả các yếu tố môi trường tích cực. 

Công ty cũng thiết lập  Ma Trận Đánh Giá Tác Động Vật Lý để xác định những yếu tố đang hoặc có thể có tác động 
đáng kể đến môi trường, xác định các yếu tố như quy mô, khả năng, chi phí cho doanh nghiệp và các bên liên quan. 
Bộ Tiêu Chuẩn Đánh Giá Rủi Ro và Ma Trận Mức Độ Tác Động Cuối Cùng cũng giúp AES-VCM hiểu, dự đoán và giảm 
thiểu mọi tác động tiềm ẩn hoặc hiện hữu từ nhiều yếu tố khác nhau trong quá trình vận hành.

Các vai trò và trách nhiệm chính được nêu rõ trong Quy trình bao gồm  phạm vi công việc, các yêu cầu đối với Giám 
đốc Nhà máy, Đại diện Ban Lãnh đạo, Kỹ sư Môi trường, các Trưởng nhóm, các Giám sát viên và các Nhân viên Vận 
hành chủ chốt.

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Gắn kết với sự bền vững về môi trường

Tiêu thụ điện năng nội bộ

Nền tảng của phương pháp quản lý môi trường được lồng ghép vào trong 6 mục tiêu chính trong Chính sách Môi 
trường của chúng tôi:

Đáp ứng và khi có thể, đáp ứng cao hơn các quy định pháp luật nghiêm ngặt nhất và các tiêu chuẩn ngành liên 
quan cũng như quy định thực tế áp dụng tại địa phương và quốc tế; tuân thủ tiêu chuẩn của các tổ chức tài 
chính cho vay và các Tiêu chuẩn Môi trường Toàn cầu của Tập đoàn AES.
Không ngừng cải thiện hoạt động môi trường tại Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 bằng cách thường 
xuyên đánh giá tác động của các hoạt động hiện tại và trong tương lai.
Áp dụng các phương pháp và biện pháp để xác định các mối nguy hiểm, phòng chống ô nhiễm và giảm thiếu 
các tác động tiêu cực đến môi trường (không khí, đất, nước trên bề mặt, nước ngầm, đa dạng sinh học, hệ 
thống sinh thái, độ rung và tiếng ồn).
Giảm thiểu và, nếu có thể, loại trừ hoàn toàn khí phát thải và chất thải có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Phổ biến Chính sách này cho tất cả nhân viên làm việc tại AES-VCM, nhà thầu, nhà cung cấp và các bên liên 
quan. 
Ra các quyết định kế hoạch ngắn và dài hạn để bổ sung kinh phí trên cơ sở đánh giá môi trường địa phương, 
khu vực và toàn cầu. 

a.

b.

c.

d.
e.

f.

Các mục tiêu Môi trường của AES-VCM

Tiêu thụ điện năng nội bộ (MWh)

Đơn vị: MWh

Điện tự dùng không tải (MWh)
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Chúng tôi luôn cố gắng sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững nhất trong suốt quá trình vận hành – quản 
lý các tác động và quan tâm ở mức độ cao nhất đến môi trường.

Là một nhà máy nhiệt điện, hoạt động của chúng tôi đòi hỏi nguồn cung nước lớn và phụ thuộc vào nguồn tài nguyên 
thiết yếu này vì vậy nguồn tài nguyên này cần được đảm bảo và duy trì một cách bền vững. AES-VCM tuân thủ Hệ 
thống Quản lý Nước thải và Bảo tồn Nước trong đó thúc đẩy việc sử dụng nước bền vững và hiệu quả trong hoạt động 
vận hành nhà máy và quản lý nước thải.

Hoạt động của AES-VCM cũng tuân thủ các quy định về môi trường của địa phương và của tỉnh liên quan đến môi 
trường rộng lớn hơn. Khi lựa chọn nguồn cung cấp nước sạch, công ty chúng tôi đảm bảo không gây ảnh hưởng đến 
Quy hoạch tổng thể nguồn nước của tỉnh Quảng Ninh; dòng chảy của các con sông, suối cũng như giá trị đa dạng 
sinh học trong khu vực. (Thông báo số 197/TB-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh, ngày 26/10/2006). 

Ban đầu, hồ Khe Rùa được đề xuất nguồn cung nước cho dự án Mông Dương 2, tuy nhiên tại thời điểm đó chưa có 
giấy phép cho việc sử dụng này mặc dù dung lượng nước đủ để cung cấp cho hai dự án nhiệt điện Mông Dương 1 
và Mông Dương 2. Việc lựa chọn Sông Thác Thầy đã được chứng minh là thuận tiện hơn cho việc xây dựng đường 
ống và đảm bảo đủ dung lượng nước cho dự án.

Tất cả nước ngọt sử dụng trong các hoạt động vận hành của Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 được lấy từ 
sông Thác Thầy, với dung lượng 1,43 triệu m  . Lượng nước mà Công ty được cấp phép sử dụng trung bình là 8.000 
m   một ngày và tối đa là 10.500 m   một ngày theo thiết kế nhà máy. Do chỉ sử dụng dưới 1% tổng dung tích của 
nguồn nước, Mông Dương 2 không gây ảnh hưởng lớn đến sông Thác Thầy, sông này cũng không được đăng ký là 
khu vực cần được bảo vệ. Trong kỳ báo cáo, tổng dung lượng nước đã hút từ sông là 1.213.304 m  . 

Về mặt bảo tồn tài nguyên nước, chúng tôi đề ra các mục tiêu hàng năm và các chương trình kiểm tra định kỳ việc 
sử dụng nước và phát sinh nước thải, các chương trình giám sát việc sử dụng nước và giảm thiểu sử dụng nước. 
Chúng tôi triển khai một kế hoạch sản xuất với sự sắp xếp hiệu quả nhằm giảm thiểu lượng nước sử dụng hoặc chiếm 
giữ và theo dõi các thông số vận hành để giảm thiểu lượng nước xả vào hệ thống nước thải. Chúng tôi cũng thường 
xuyên tổ chức các hội thảo và tập huấn về bảo tồn tài nguyên nước cho nhân viên.

Liên quan đến việc quản lý nước thải, chúng tôi đã xác định các quy trình hoặc thiết bị có khả năng phát sinh ra nước 
thải hoặc làm bẩn nguồn nước có thể tái sinh. Chúng tôi triển khai các quy trình xử lý nước thải và xả nước thải trên 
cơ sở tuân thủ Giấy phép xả thải được cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.  AES-VCM có một khâu xử lý nước thải 
để thu gom tất cả các loại nước thải công nghiệp và một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý nước thải sinh 
hoạt từ Nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường và tuân thủ các giới hạn quy định 
của địa phương. Phòng thí nghiệm cũng được chúng tôi xây dựng để tiến hành các phân tích nước thải cơ bản, bao 
gồm các thông số như độ pH, độ dẫn, TDS, DO, CI2, phosphate; trong khi các thông số khác sẽ được gửi đến các 
phòng thí nghiệm được chứng nhận và có thẩm quyền ở bên ngoài. 

Hệ thống Quản lý Nước thải và bảo tồn nước quy định rõ vai trò và trách nhiệm của nhân sự liên quan. Giám đốc Nhà 
máy có trách nhiệm phê duyệt và phân bổ nguồn lực cho chương trình bảo tồn nước. Việc phân bổ nguồn lực và giám 
sát chương trình được thực hiện bởi Trưởng nhóm, ngoài ra, Trưởng phòng Môi trường, Sức khỏe và An toàn phối hợp 
với Trưởng nhóm để triển khai Quy trình vận hành và tư vấn cho đội ngũ triển khai khi cần thiết. Kỹ sư môi trường sẽ 
theo dõi và thu thập dữ liệu của chương trình bảo tồn nước và lập báo cáo gửi các cơ quan thẩm quyền.

Trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước như nhiễm hóa chất hoặc tràn dầu, Kế hoạch ứng phó sự cố được 
xây dựng để vạch ra những phương tiện và thiết bị cần thiết cho việc ứng phó nhanh chóng với sự cố và khắc phục 
hậu quả. Kế hoạch ứng phó sự cố ô nhiễm nguồn nước sẽ giải quyết những sự cố ô nhiễm từ việc xả  nước thải. Quy 
trình Quản lý tích hợp (IMS) về Phát thải và Kiểm soát phát thải xác định các quy định của địa phương và các giá trị 
ngưỡng vận hành của nước thải làm mát và nước thải công nghiệp cũng như các thông số nước thải và chất gây ô 
nhiễm.

Mỗi ngày, chính các nhân viên của chúng tôi là những người thực hiện các cam kết về môi trường. Tại AES-VCM, 
chúng tôi liên tục phổ biến chính sách môi trường để đảm bảo rằng các quy trình của chúng tôi được thực thi đồng 
thời giúp quản lý các tác động đến môi trường tại tất cả các cấp trong công ty. Chúng tôi tiến hành rà soát hàng năm 
sau đó cập nhật cho nhân viên và sau đó thông báo thường xuyên hơn khi có những sự kiện sau xảy ra: thay đổi chính 
sách/định hướng của công ty, thay đổi kế hoạch, cải tiến quy trình, thay đổi trong các quy định pháp lý, ban hành luật 
mới, xảy ra trường hợp khẩn cấp; có phàn nàn từ nhân viên hoặc bên liên quan khác. 

Chúng tôi mở rộng phạm vi quản lý môi trường sang cả chuỗi cung ứng thông qua sàng lọc và cấp phép, trong đó 
tiêu chí môi trường là một phần bắt buộc trong quá trình thẩm định theo Yêu cầu Quản lý An toàn và Môi trường dành 
cho nhà thẩu. Trước bất kỳ giao dịch nào, các nhà cung cấp sẽ được kiểm tra thông qua một đối tác thẩm định bên 
thứ ba cũng như để tìm ra bất cứ giao dịch nào vi phạm ngưỡng giới hạn đã được phê duyệt. Trong kỳ báo cáo, 100% 
nhà cung cấp mới được rà soát dựa trên các tiêu chí về môi trường. AES-VCM đã tiến hành đánh giá tất cả nhà cung 
cấp và không có nhà cung cấp nào được xác định là có tác động tiêu cực đáng kể đối với môi trường trong hiện tại 
và tương lai. 

Nhìn chung, công ty chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và duy trì một môi trường trong 
sạch bằng cách áp dụng một hệ thống quản lý môi trường tiên tiến và toàn diện; quy định trách nhiệm rõ ràng để hỗ 
trợ việc triển khai thực hiện; xây dựng một phương pháp kinh doanh cân bằng với quản lý môi trường. AES-VCM sẽ 
tiếp tục duy trì nguyên tắc đó trong suốt quá trình phát triển của chúng tôi.

Đảm bảo Nguồn tài nguyên

Cam kết bảo vệ môi trường
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Chi phí xử lý khí thải

Chi phí xử lý nước thải

Chi phí xử lý chất thải nguy hại và rác thải sinh hoạt

Chi phí giám sát môi trường:

2.237.121 US$

176.121 US$

49.374 US$

98.919,2 US$

Chi phí cho hoạt động môi trường 

* Các chi phí này là con số ước tính. Chúng tôi sẽ tiến hành lấy số liệu thực tế trong kỳ báo cáo tiếp theo.
** Trong năm 2015, các chi phí này vẫn thuộc về Nhà thầu EPC- Doosan

Xử lý nước thải

Quản lý chất thải rắn

Quản lý xỉ đáy lò

Hệ thống xử lý khí phát thải

Giám sát môi trường

Nguyên liệu dùng trong trường 
hợp khẩn cấp

Quản lý Chất thải nguy hại (HW)

Chi phí môi trường khác

176.947 $ 

28.673 $ 

2.237.121 $
 

98.919,2 $ 

56.257 $ 

20.701 $ 

118.654 $ 

Đơn hàng  vận chuyển và xử  lý chất thải rắn  

Xỉ được vận chuyển đến khu vực chứa xỉ

Chi phí cho cơ sở xử lý bụi đá vôi và a mô ni ắc; Khử xúc tác chọn 
lọc (SCR) để khử NOx; Hệ thống Khử lưu huỳnh trong khí thải 
(FGD); Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP).

Theo cam kết tại EIA và Giấy phép xả thải của Bộ TN&MT

Bộ công cụ ứng cứu sự cố tràn dầu/hóa chất/nguyên vật liệu dùng 
trong trường hợp khẩn cấp

Đơn hàng quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Lương cho nhân công môi trường

Tổng chi phí và đầu tư bảo vệ môi trường theo loại chất thải (USD)
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Dữ liệu được thu thập từ Hệ thống Giám sát Phát thải Liên tục (CEMS) của Công ty.

Để hỗ trợ nền kinh tế đang không ngừng tăng trưởng tại Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến các giải pháp 
năng lượng theo cách bền vững nhất có thể. Tại AES-VCM, quản lý phát thải có vai trò quan trọng hàng đầu đối với 
hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như đảm bảo sự bền vững về môi trường.

Công ty chúng tôi duy trì mức phát thải tương ứng với các giới hạn nghiêm ngặt nhất của địa phương, đặc biệt là Quy 
chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Khí thải công nghiệp nhiệt điện, và Hướng dẫn của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (Ngân 
hàng Thế giới) về các ngưỡng của NOx, SO2, CO và chất dạng hạt phân tán.

Chúng tôi kiểm soát phát thải NOx, SO2, O2, CO, CO2, nồng độ bụi, nhiệt độ và độ che phủ của khí thải tại nhà máy 
thông qua Hệ thống Giám sát khí thải liên tục (CEMS). Hệ thống giám sát khí thải được điều khiển từ Phòng Kiểm soát 
trung tâm (CCR) đặt trong nhà máy, và tiến hành kiểm tra các thông số sau:
• Kiểm soát khí NOx: Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 sử dụng hệ thống khử xúc tác chọn lọc (SCR) để khử 
oxit NOx. NH3 sẽ được trộn vào khí thải, dưới phản ứng của hệ thống xúc tác chọn lọc; NOx được chuyển hóa thành 
N2 và thải ra ngoài không khí.
• Kiểm soát khí SO2: Việc kiểm soát SO2 được thực hiện bằng công nghệ khử lưu huỳnh tiên tiến (Khử lưu huỳnh 
trong khí thải – FGD) để giảm tối đa nồng độ SOx trong khí thải. FDG là tháp làm sạch khí, trong đó khí thải được tiếp 
xúc CaCO3 để khử oxit lưu huỳnh (SO2). 
• Kiểm soát bụi: Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 được trang bị hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) để phân tách 
và xử lý bụi tro bay trong khí thải trước khi thải ra môi trường.

Theo Quy trình kiểm soát phát thải, việc tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát phát thải là trách nhiệm của tất cả nhân 
viên AES-VCM, và bất kỳ sự vi phạm nào bất kể là vô tình hay cố ý đều bị điều tra và xử lý kỷ luật theo Quy trình Truy 
cứu trách nhiệm của AES-VCM. Để đảm bảo điều này, Công ty chúng tôi thường xuyên tổ chức đào tạo giúp các nhân 
viên hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của họ.  

Trong năm 2015 không có vụ việc vi phạm hành chính nào liên quan đến tiêu chuẩn môi trường. 

* Chúng tôi tuân thủ theo hướng dẫn của Tập đoàn AES bao gồm Mô đun Báo cáo Khí nhà kính trực tuyến của AES – phiên bản 
3 và Hướng dẫn Báo cáo Phát thải GHG – Bản sửa đổi lần 3. Các hệ số phát thải được sử dụng và khả năng toàn cầu ấm lên 
dựa trên dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Các tính toán định lượng dựa trên phương pháp tổng hợp được lựa 
chọn.

** Phát thải gián tiếp xuất phát từ việc sử dụng dầu diesel của các phương tiện dịch vụ và thiết bị nặng (dựa trên giả định xăng 
chứa 10% ethanol, theo quy định của chính phủ) và xăng không chì do sử dụng phương tiện. Không có phát thải CO2 được báo 
cáo từ việc sử dụng SF6. SF6 được sử dụng như khí cách điện trong trạm nhỏ và là chất cách điện và dập tắt hồ quang trong 
bộ chuyển mạch của các thiết bị trung và cao thế. Tất cả đều là hệ thống đóng, đặc biệt an toàn, không có khả năng rò rỉ.

*** Đôi ngũ An Ninh và EHS của AES đề xuất sử dụng hệ số  phát thải thủy ngân được báo cáo  trong Tài liệu AP-42 của EPA Mỹ, 
Bảng 1.1-18 (tháng 9/1998) như sau:  8.3E-05 pound thủy ngân thải ra trên một tấn Mỹ than đốt, hoặc 4.15E-05 kg thủy ngân 
thải ra trên một tấn hệ mét than đốt.
 

Quản lý phát thải Chỉ số phát thải 

Kỳ báo cáo: Từ tháng 4 -12 năm 2015

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

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

Nồng độ Phát thải khí nhà kính (GHG)***

Ni tơ oxit (NOx)

Lưu huỳnh oxit (SOx)

Carbon monoxit (CO)

Carbon dioxit (CO2)

Chất dạng hạt

Thủy ngân***

Đơn vị

tấn CO

tấn CO  e

gCO  /kWh

lbs

lbs

lbs

tấn

lbs

lbs

Tổng

3.076.378,88

190,05

622,3

12.123.791,35

2.756.956,87

884.242,93

3.076.379,05

1.005.623,02

200,39
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Một trong những nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của AES-VCM là tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội trong quá 
trình phát triển Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2.  Chúng tôi không ngừng chủ động thúc đẩy và củng cố quan 
hệ với các bên liên quan và vì vậy cùng với việc vận hành Nhà máy, chúng tôi cũng tiếp thêm “năng lượng” cho cuộc 
sống của người dân nơi đây.

Phát triển Kinh tế Xã hội

Chúng tôi cam kết vì sự phát triển kinh tế xã hội bền vững của cộng đồng, đảm bảo kết nối và củng cố các mối quan 
hệ vững chắc với cộng đồng dân cư. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi tập trung đảm bảo các tác động tiêu cực 
đến cộng đồng địa phương phải được xử lý và các lợi ích tích cực phải được lan tỏa cho cộng đồng dân cư tại Phường 
Mông Dương, Xã Cẩm Hải và Cộng Hòa, Thành phố Cẩm Phả. 
 
Cách thức AES-VCM tiếp cận và hợp tác với các bên liên quan được thể hiện trong Kế hoạch Phát triển Cộng đồng 
(CDP) và Kế hoạch hợp tác với các Bên liên quan (SEP, trước đó là Kế hoạch Tham gia của Cộng đồng hay CEP), được 
soạn thảo trong quá trình xây dựng Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 từ năm 2011. CDP tập chung vào cộng đồng 
dân cư và các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thích hợp, trong khi SEP hướng tới việc phát 
triển các mối quan hệ nhất quán, chủ động và chặt chẽ với tất cả các bên liên quan từ cơ quan thẩm quyền địa 
phương đến trung ương để đạt được sự tham gia đầy đủ của các cơ quan trong suốt thời gian vận hành Nhà máy. 
Những kế hoạch cụ thể này định hướng cho chúng tôi trong các hoạt động đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội. 

Chúng tôi hướng đến các chương trình CSR đáp ứng nhu cầu địa phương và có ảnh hưởng tích cực lâu dài. Chúng 
tôi xác định hoạt động phát triển cộng đồng là một sự đầu tư đúng đắn về chuyên môn, lành mạnh với môi trường, 
có lợi ích về tài chính và có trách nhiệm đối với xã hội, hướng tới xây dựng cộng đồng năng động và bền vững vì sự 
bình đẳng và công bằng xã hội, quyền tham gia, được đào tạo, hợp tác và gắn kết xã hội.

Thông qua các chương trình phát triển cộng đồng chúng tôi nỗ lực xây dựng lòng tin với cộng đồng địa phương và 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực dự án. Các chương trình phát triển cộng đồng hướng tới ba mục 
tiêu kinh tế xã hội đó là: (1) Cải thiện Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, (2) Giáo dục và Xây dựng năng lực, và (3) Cải 
thiện sinh kế của các Hộ dân bị ảnh hưởng. 

Trên nguyên tắc luôn tham chiếu với các tiêu chuẩn cao, CDP cũng áp dụng Tiêu chuẩn Hoạt động của Tập đoàn Tài 
chính Quốc tế (IFC) trong đó đảm bảo Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 tuân thủ theo các quy định về bảo vệ 
môi trường và xã hội. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng một chiến lược toàn diện về sự hợp tác với các bên liên quan 
theo nguyên tắc phát triển cộng đồng, kết nối hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi với các bên liên quan, xác 
định đối tác và xây dựng cơ chế cần thiết để triển khai CDP. 

Sức mạnh của chúng tôi là sự kết hợp của Kế hoạch phát triển cộng đồng phù hợp với việc xây dựng quan hệ vững 
chắc với các bên liên quan và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, xã hội, điều đó đã giúp AES-VCM xây 
dựng được một chiến lược liên kết phát triển mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

HỢP TÁC VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
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Mục tiêu
Cải thiện Chăm sóc Sức 
khỏe Cộng đồng

Giáo dục và nâng cao 
năng lực

Cải thiện Sinh kế của 
các hộ dân bị ảnh hưởng

Các chương trình Phát triển cộng đồng
Các hoạt động y tế cộng đồng hàng năm (như tài trợ thiết bị, 

dụng cụ y tế, nâng cấp trạm y tế địa phương, khám mắt và 

răng cho trẻ em tiểu học)

Cải thiện hệ thống cung cấp nước cho cộng đồng

Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng (như phối 

hợp với các trung tâm y tế địa phương tổ chức đào tạo sơ 

cứu ban đầu cho người dân) để nâng cao nhận thức chăm 

sóc sức khoẻ

Đầu tư vào giáo dục (như tài trợ máy tính, sách vở và các 

thiết bị khác cho trường học, lập thư viện, và xây phòng học 

mới). Chương trình hỗ trợ giáo dục – sẽ được triển khai sau 

khi làm việc với lãnh đạo của các trường cấp hai và cấp ba 

trong khu vực dự án.

Hỗ trợ tuyển dụng lao động tại địa phương và sử dụng hàng 

hóa dịch vụ của địa phương

Đào tạo nghề như quản lý tài chính hộ gia đình, lái xe

Định hướng nghề nghiệp để tạo sự đa dạng nghề nghiệp.
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Với một chương trình hành động phát triển cộng đồng rõ ràng, AES-VCM luôn đảm bảo các hoạt động và dự án hỗ 
trợ cộng đồng gắn liền với đặc thù của địa phương. Kế hoạch phát triển cộng đồng được xây dựng đảm bảo nhất 
quán với chính sách phát triển xã hội của địa phương và Chính Phủ Việt Nam đang được thực hiện như Chương trình 
Phát triển Nông thôn mới. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đảm bảo các chương trình hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi 
phù hợp với các hướng dẫn của IFC về kế hoạch phát triển cộng đồng.
 
Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng xuất phát từ chính những nhu cầu của địa phương đồng thời đáp ứng các vấn đề và 
chính sách phát triển. Là một phần trong Kế hoạch quản lý các khía cạnh về môi trường và xã hội (SEMS), Kế hoạch 
hợp tác với các Bên liên quan (SEP) cũng tuân thủ các các quy định của Việt Nam về tham vấn cộng đồng và các yêu 
cầu về công bố thông tin theo Tiêu chuẩn IFC và nguyên tắc Xích đạo (Equator Principles) và là cơ sở để chúng tôi 
hợp tác với các bên liên quan và cộng đồng.
   
Việc xây dựng Bãi thải xỉ số 2 của Nhà máy đã có những tác động đến cộng đồng dân cư khu vực lân cận. Vì vậy, 
AES-VCM đã xây dựng Kế hoạch Phục hồi Sinh kế (LRP) để bảo vệ quyền lợi của những hộ dân bị ảnh hưởng và cung 
cấp các quyền hoặc các lợi ích khác để đền bù. Được xây dựng trên cơ sở các quy định của Nhà nước và địa phương 
cũng như tuân thủ các Tiêu chuẩn Hoạt động IFC về Tái định cư bắt buộc, LRP giải quyết và giảm thiểu các ảnh hưởng 
tiêu cực tiềm tang từ việc tái định cư. LRP cũng xác định những hộ dân cần hỗ trợ bổ sung ngoài đền bù tiền để phục 
hồi sinh kế, và xây dựng cơ chế đánh giá và giám sát. Kế hoạch này đã được cập nhật gần đây để tăng cường quy 
trình giám sát các hoạt động nhằm cải thiện hơn nữa điều kiện sống trên các phương diện giáo dục, phục hồi thu 
nhập và đa dạng nghề nghiệp.

Trong suốt quá trình vận hành, AES-VCM thực hiện các đánh giá tác động theo kế hoạch và thường xuyên cung cấp 
thông tin về hoạt động của Nhà máy và các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Việc đánh giá và cung cấp thông tin nằm 
trong SEMS, Đánh giá Tác động Môi trường (EIA), báo cáo định kỳ cho cơ quan chính phủ, báo cáo hàng tháng cho 
Bộ Công thương, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân Thành phố 
Cẩm Phả, Phường Mông Dương, Xã Cộng Hòa và Cẩm Hải. 

CDP xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng vị trí, Tổng Giám đốc có nhiệm vụ phê duyệt chương trình, ngân sách 
và các nguồn lực. Trách nhiệm cao nhất trong công tác triển khai bao gồm lập kế hoạch, đào tạo và Giám sát thuộc 
về Giám đốc Đối ngoại. Ban Đối ngoại và Ban An toàn và Sức khỏe Môi trường chịu trách nhiệm về các tác động của 
dự án đến cộng đồng. 

Chiến lược hợp tác

AES-VCM cam kết không ngừng hoàn thiện cách thức hỗ trợ cộng đồng địa phương và đáp ứng các nhu cầu của địa 
phương. Chúng tôi sử dụng các chỉ số để đo lường và đánh giá tính hiệu quả của các chương trình hỗ trợ cộng đồng, 
bao gồm tiến độ, tính hiệu quả cũng như những hạn chế, việc sử dụng ngân sách và nguồn lực con người, lợi ích 
mang lại cho cộng đồng và mức độ cải thiện điều kiện sống (y tế, giáo dục, tiếp cận dịch vụ), phản hồi về chương 
trình từ phía cộng đồng, cơ quan thẩm quyền địa phương và nhóm xã hội dân sự.

Chúng tôi chủ động lắng nghe và giải quyết thấu đáo tất cả khiếu nại của cộng đồng. AES-VCM xây dựng cơ chế giải 
quyết khiếu nại chính thức với quy trình từng bước đánh giá mức độ quy mô, tính phức tạp, tính cấp bách và cách 
xử lý thích hợp (như trao đổi trực tiếp, lập đội điều tra…) để thông tin một cách chính xác và đạt được giải pháp tốt 
nhất. Trong kỳ báo cáo, AES-VCM nhận được 6 khiếu nại từ bên ngoài trong đó có 2 khiếu nại liên qua đến môi trường 
(bụi và nước làm mát). Tất cả các khiếu nại đã được xem xét và giải quyết một cách đầy đủ và đúng hạn dựa trên cơ 
chế khiếu nại của chúng tôi.  

AES-VCM hoạt động và không ngừng phát triển, do vậy, chúng tôi duy trì liên tục sự hợp tác với các bên liên quan. 
SEP được cập nhật dựa trên các nội dung thảo luận giữa AES-VCM và cơ quan thẩm quyền địa phương cũng như 
trong các cuộc họp với người dân, để đảm bảo sự phù hợp, hiệu quả, và hài lòng của cộng đồng trong các mục tiêu 
và sáng kiến của chúng tôi.

Chúng tôi cũng xây dựng một cơ chế thích hợp để giám sát (nội bộ) và đánh giá (của bên ngoài) nhằm hoàn thiện 
hơn nữa các chương trình phát triển của chúng tôi. Báo cáo giám sát nội bộ được thực hiện 6 tháng 1 lần và báo cáo 
đánh giá của bên ngoài được thực hiện hàng năm.

Lấy cộng đồng dân cư địa phương làm trọng tâm

“Xã Cộng Hòa đã nhận được nhiều ủng hộ về mặt tinh 
thần và vật chất của các tổ chức và doanh nghiệp trên 
địa bàn. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc 
tới Công ty TNHH Điện lực AES-VCM Mông Dương vì sự 
ủng hộ vô cùng to lớn về cơ sở vật chất cho chính 
quyền địa phương và cộng đồng trong những năm qua. 
Là một xã nông nghiệp nghèo còn nhiều khó khăn, sự 
ủng hộ của Công ty TNHH Điện lực AES-VCM Mông 
Dương được chúng tôi đánh giá rất cao.”
(Thư khen ngợi của Ủy ban Nhân dân Xã Cộng Hòa)

Vào tháng 4 năm 2016, AES-VCM được 
Xã Cộng Hòa ghi nhận về những nỗ lực 
phát triển cộng đồng.
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Chiến lược Hợp tác với các Bên liên quan

Kênh thông tin và phương thức triển khai
Lĩnh vực quan 
trọng đối với 
Bên liên quan

Bên liên quan Mục tiêu

Đạt hoặc, trong trường hợp có thể, vượt tất cả các quy định pháp lý khắt khe nhất về môi trường và tiêu chuẩn ngành.
Luôn nỗ lực không ngừng cải thiện hoạt động bảo vệ môi trường
Giảm thiểu và, trong trường hợp có thể, loại bỏ phát thải khí và chất thải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường

Thực hiện các chương trình CSR tập trung vào y tế, giáo dục và môi trường tại khu vực dự án để cải thiện đời sống 
người dân.
Khuyến khích nhân viên tình nguyện tham gia để nâng cao nhận thức về hỗ trợ cộng đồng và xây dựng hình ảnh của 
doanh nghiệp trong cộng đồng. 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm quyền địa phương để đảm bảo an ninh tại khu vực dự án
Ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương khi phù hợp
Cải thiện hoặc ít nhất phục hồi sinh kế và mức sống của các hội dân bị di dời

Tôn trọng cam kết với các đối tác
Hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với Chính phủ Việt Nam, nhà thầu và ngân hàng cho vay
Đảm bảo năng lực tài chính của công ty
Nâng cao tính ổn định và lợi ích cho nhân viên
Đẩy mạnh phát triển kinh tế tại khu vực dự án

Đặt mục tiêu hoạt động tối ưu và giảm thiểu các vấn đề về kỹ thuật và vận hành
Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vận hành đã cam kết

CHÚ Ý: Trao đổi với các bên liên quan được thực hiện vào năm 2011 để hiểu rõ các lo ngại của các bên liên quan trong giai đoạn 
xây dựng Dự án nhiệt điện BOT Mông Dương 2 (CDP và SEP), và sau đó được cập nhật vào năm 2016 trong giai đoạn vận hành 
Dự án dựa trên các kết quả điều tra cơ sở về kinh tế xã hội thực hiện cuối năm 2015. Điều tra được tiến hành tại Phường Mông 
Dương, Xã Cộng Hòa và Cẩm Hải để tìm hiểu thực trạng của cộng đồng địa phương, trong đó một trong các trọng tâm là 68 hộ 
gia đình bị ảnh hưởng bởi Dự án Bãi thải xỉ 2. Căn cứ kết quả của điều tra này, chúng tôi đã xác định thực hiện một số chỉnh 
sửa đối với các hoạt động CSR và LRP trong tương lai
- Giáo dục: cải thiện giáo dục các cấp, hỗ trợ giáo dục thường xuyên và tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo nghề
- Y tế cộng đồng: Cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cho các trạm y tế phường, xã, tiến hành kiểm tra sức khỏe, đặc 
biệt là các bệnh về đường hô hấp
- Cơ sở hạ tầng: Cải thiện hệ thống cung cấp nước
- Tuyển dụng dân cư địa phương: Làm việc với các nhà tuyển dụng địa phương, và các trung tâm xúc tiến việc làm để cải thiện 
tỷ lệ việc làm cho người dân địa phương

Cơ quan trung ương
Báo cáo hàng tháng

Chính quyền địa phương
Báo cáo hàng tháng
Họp hàng quý
Hợp tác chặt chẽ với chính quyền và cộng 
đồng địa phương để hiểu được nhu cầu và 
quan ngại của họ và giải quyết kịp thời

Cộng đồng địa phương
Tham vấn cộng đồng trước các mốc quan 
trọng của dự án
Thông báo công khai các chương trình CSR

Ngân hàng cho vay
Báo cáo bán niên
Báo cáo kiểm toán hàng năm do bên tư vấn 
độc lập thực hiện

Nhân viên
Họp giao ban hàng tháng
Họp an toàn hàng tháng
Thông báo định kỳ về các chủ đề đặc biệt
Các sự kiện CSR
Các sự kiện của công ty

Nhà đầu tư
Họp bán niên
Trao đổi thường xuyên về hoạt động kinh 
doanh 

Môi trường

Xã hội

Kỹ thuật

Kinh tế

Khách hàng
Trao đổi thường xuyên về hoạt động kinh 
doanh 

Nhà thầu/Nhà cung cấp
Trao đổi thường xuyên về hoạt động kinh 
doanh 

Thông tin chung cho công chúng
Website công ty: www.aesvcmmongduongpower.com.vn

51                              52



Tại AES-VCM, chúng tôi luôn nỗ lực để sự hiện diện của chúng tôi sẽ giúp tăng cường năng lực cho người dân. Với 
những đóng góp to lớn về kinh tế xã hội cho địa phương, Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 đã nhận được sự 
ủng hộ và đánh giá cao từ chính quyền cấp trung ương cho đến cộng đồng địa phương.

Trong quá trình phát triển, chúng tôi mong muốn thành công của mình cũng tạo ra các cơ hội kinh tế cho cộng đồng 
địa phương. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tạo cơ hội việc làm cho người dân tại Nhà máy cũng như tại các cơ sở kinh 
doanh của các nhà thầu. Một phần trong Chương trình Phục hồi Sinh kế của chúng tôi là đào tạo nghề và mang lại 
cơ hội việc làm cho những lao động có tay nghề và chưa có tay nghề của các hộ dân bị ảnh hưởng, nâng cao kỹ năng 
và tạo dựng năng lực tuyển dụng lâu dài của họ.

 

Tại thời điểm tháng 3 năm 2016, 26 thành viên của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đang làm việc cho AES-VCM và 
nhà thầu của chúng tôi: Công ty TNHH Aden Services (Việt Nam) (ADEN); Công ty TNHH Đầu Tư & Kinh Doanh Dịch Vụ 
Bảo Vệ Đệ Nhất (PSS); và Công ty CP Tư vấn nhân lực NIC. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các công ty tại địa 
phương để tạo việc làm cho người dân địa phương.

Tăng cường năng lực làm kinh tế cho Cộng đồng địa phương

1.083.356.950  VND 5.740.567.135 VND
với Số chương trình

Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 
(trong kỳ báo cáo từ tháng 4-12 năm 2015):

Tổng giá trị của hoạt động CSR từ 
tháng 3/2012 đến tháng 12/2015:

Các kết quả nổi bật của chương trình CSR trong 2015 Hoạt động CSR trong giai đoạn 2012-2015

Giáo dục Cơ sở hạ tầngY tế

Số chương trình: 2

Giá trị (VND):

332.650.950 VND

Tỷ lệ: 49%

Số chương trình: 5

Giá trị (VND):

220.907.000 VND

Tỷ lệ: 20%

Số chương trình: 0

Giá trị (VND):

0 VND

Tỷ lệ: 0

Số chương trình: 3

Giá trị (VND):

529.799 VND

Tỷ lệ: 31%

Số chương trình: 8

Giá trị (VND):

911.928.000 VND

Tỷ lệ: 16%

Số chương trình: 30

Giá trị (VND): 

3.382.655.159 VND

Tỷ lệ: 59%

Số chương trình: 6

Giá trị (VND):

668.342.979 VND

Tỷ lệ: 12%

Số chương trình: 8

Giá trị (VND):

777.400.997 VND

Tỷ lệ: 14%
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ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CỦA AES-VCM 

Được định hướng bởi các nguyên tắc, AES-VCM tuân thủ chiến lược và khung Quản lý Tài năng Toàn cầu của Tập 
đoàn AES, chiến lược này xem xét chu trình hoàn chỉnh của một nhân viên AES-VCM để chúng tôi có thể phát triển 
khả năng của họ và cung cấp cơ hội thăng tiến trong tập đoàn. Chính sách Tuyển chọn và Thay thế nhân lực của công 
ty chúng tôi cũng đảm bảo rằng chúng tôi chọn lựa nhân viên dựa trên thành tích của họ và cách họ đóng góp để 
hoàn thành các mục tiêu kinh doanh chiến lược

Chúng tôi nỗ lực để thu hút và giữ chân những người giỏi nhất. Để làm được điều đó, AES-VCM có chế độ lương 
thưởng và phúc lợi tốt và thường cao hơn các quy định của luật. Các vị trí được xếp hạng sử dụng phương pháp 
“Hay”, dựa trên xếp hạng công việc, gói lương được xác định và đánh giá lại hàng năm dựa trên dữ liệu thị trường 
bởi một nhóm chuyên viên phúc lợi của tập đoàn. Thưởng được xác định dựa trên kết quả hoạt động của từng cá 
nhân, đơn vị kinh doanh và tập đoàn. 

Chúng tôi cũng tuân thủ luật Việt Nam trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, y tế bắt buộc, dự phòng thất nghiệp cho 
các nhân viên toàn thời gian của công ty. Phúc lợi y tế cũng được cung cấp cho tất cả các cấp bậc, bao gồm công 
việc theo hợp đồng. 100% nhân viên của AES-VCM là nhân viên toàn thời gian . Do đội ngũ của AES-VCM chủ yếu là 
nhân viên trẻ, không có nhân viên nào sẽ nghỉ hưu trong vòng 5-10 năm tới, trừ một nhân viên Việt Nam (chỉ chiếm 
0,35% tổng số lao động trong năm 2015) 

Tại AES-VCM, nhân viên đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (bắt buộc theo luật bảo hiểm xã 
hội) được hưởng lương hưu khi đến tuổi 60, đối với nam, hoặc tuổi 55, đối với nữ. 

Con người là cốt lõi
Đội ngũ nhân lực của AES-VCM là 
xương sống cho hoạt động kinh doanh 
và cách thức vận hành của chúng tôi. 
Sự thành công và bền vững của công ty 
chúng tôi phụ thuộc vào đội ngũ của 
AES-VCM-những người vận hành dự án, 
quản lý tài chính, gắn kết với cộng đồng, 
và trên hết mang lại các giải pháp năng 
lượng an toàn, tin cậy và giá cả hợp lý 
cho thị trường mà chúng tôi phục vụ.
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AES-VCM là một tổ chức luôn khuyến khích học hỏi, hỗ trợ cho khả năng duy trì việc làm của đội ngũ nhân viên. Chương 
trình Giáo dục Liên tục (CEP) hỗ trợ cho các nhân viên mong muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực mà họ lựa chọn, 
mang đến cho họ cơ hội học tập lên cao hơn bao gồm bằng thạc sỹ và các lớp học được cấp bằng. Công ty hỗ trợ tối đa 
11.000 USD cho một khóa học. CEP có ràng buộc cam kết lao động và chuyển giao kiến thức 2 năm sau khi hoàn thành 
khóa học.

Chia sẻ các nguyên tắc: Đội ngũ AES-VCM không ngừng bứt phá

Chúng tôi là một tổ chức đa dạng với mong muốn cung cấp các giải pháp năng lượng cho thị trường mà chúng tôi phục 
vụ. Khi dự án nhiệt diện BOT Mông Dương 2 bước vào năm hoạt động thương mại đầu tiên, chúng tôi tập chung vào phát 
triển văn hóa tổ chức với nhận thức rõ ràng  chính các nguyên tắc của AES-VCM và tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế là yếu tố 
xác định cách thức và  định hướng cho hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi phấn đấu để xây dựng khái niệm “một đội” vừa bằng cách khai thác tính đa dạng của đội ngũ vừa đảm bảo phát 
triển nhân tài tại địa phương hoặc Việt Nam để đảm bảo tính bền vững dài hạn. Công ty chúng tôi đang trong giai đoạn 
xây dựng năng lực cho nhân viên thông qua nhiều chương trình đào tạo, chuyển giao kiến thức khi nhân viên nước ngoài 
về nước và lựa chọn nhân viên Việt Nam tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo. Tất cả các hoạt động quản lý nhân lực của 
chúng tôi đều được định hướng bởi các nguyên tắc Đặt an toàn trên hết, Hành động liêm chính, Tôn trọng cam kết, Nỗ lực 
cho xuất sắc, và Tạo niềm vui trong công việc. Đội ngũ Nhân sự của chúng tôi phụ trách phát triển nhân lực, phối hợp chặt 
chẽ với nhân viên và trưởng nhóm của họ để đảm bảo sự phát triển về chuyên môn. Đội ngũ Lãnh đạo của chúng tôi đưa 
ra định hướng cho các yêu cầu về nhân lực theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh.

Phát triển Đội ngũ tốt nhất
Tại AES-VCM, chúng tôi phát triển kỹ năng và năng lực của đội ngũ thông qua nhiều chương trình đào tạo và phát triển 
con người, theo các tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế của AES. Công ty chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực chính – Chương 
trình Đào tạo Chính thức, Đánh giá và Lập kết hoạch Nghề nghiệp, và Kinh nghiệm và Trải nghiệm – trong đó chúng tôi 
chỉnh sửa cho phù hợp với bối cảnh từng quốc gia và nhu cầu kinh doanh cụ thể.

Chúng tôi hướng dẫn và đào tạo nhân viên để thúc đẩy năng lực. Công ty chúng tôi triển khai Chính sách Đào tạo và Phát 
triển đảm bảo giải quyết một cách hiệu quả các điểm yếu về năng lực và trang bị cho lực lượng lao động kiến thức, chuyên 
môn và giá trị cần thiết cho sự thành công của cá nhân và tổ chức. Nhiều hoạt động đào tạo được thực hiện trong và ngoài 
công ty, như các khóa đào tạo tại chỗ, đào tạo ở nước ngoài do công ty tài trợ.

Cùng với sự lớn mạnh và phát triển của đội ngũ nhân viên, chúng tôi luôn thực hiện việc đo lường và đánh giá kết quả 
công việc một cách hiệu quả. 100% nhân viên được đánh giá công việc; nhân viên thử việc được đánh giá vào tháng làm 
việc đầu hoặc thứ hai, và nhân viên chính thức được đánh giá giữa năm và cuối năm.

Chúng tôi duy trì đối thoại mở trong toàn bộ tổ chức, và thông qua các cơ chế đối thoại được thiết lập chúng tôi khuyến 
khích đội ngũ nhân viên đối thoại một cách tự do với nhau và với cấp quản lý. Chúng tôi tự hào về các mối quan hệ năng 
động giữa các nhân viên của AES-VCM, họ phản hồi và nêu ra các quan ngại mà không sợ bị trù dập; các chính sách tổ 
chức cũng được thiết lập để củng cố hơn văn hóa minh bạch. Trong các trường hợp có thay đổi quan trọng trong vận hành, 
chúng tôi cũng họp và thông báo cho tất cả nhân viên ngay lập tức. Nhân viên của AES-VCM không có thỏa ước lao động 
tập thể. 
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Khu nhà ở cán
bộ nhân viên



Ngày hội
Gia đình
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Ngày của các
Nguyên tắc



Ngày An toàn
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Lực lượng lao động của AES-VCM

Tổng số lượng và tỷ lệ nhân viên mới và tốc độ thay thế nhân viên theo độ tuổi,
giới tính và khu vực 

* Phần rời của biểu đồ hình tròn thể hiện tỷ lệ nhân viên mới

* Phần rời của biểu đồ hình tròn thể hiện tỷ lệ nhân sự luân chuyển

Tổng số lao động rời khỏi công ty năm 2015 là 35 (~12.41% của 282 tổng số nhân viên)

Nữ

Nam

21

79

7.45%

28.01%

Dưới 30

Từ 30 - 50

Trên 50

56

43

1

19.86%

15.25%

0.35%

Mông Dương

Hà Nội

Nữ

Nam

Dưới 30

Từ 30 - 50

Trên 50

Mông Dương

Hà Nội

93

7

32.98%

2.48%

Tổng lao động theo quốc tịch 

7

5

255

9

Bangladesh

Ấn Độ

Pakistan

Salvadorena

Singapore

Hàn Quốc

Mỹ

Việt Nam

Philippines

Tổng nhân viên

1

9

1

1

1

5

7

255

1

282

Tổng lao động theo hình thức nhân viên

Số lượng nhân viên nhận đánh giá hoạt động và được cân nhắc thăng tiến theo giới tính và
theo vị trí nhân viên 

Quản lý cao cấp

Quản lý

Trưởng nhóm

Nhân viên

Tổng

Nữ

0

5

0

51

56

Nam

2

9

8

207

226

Tổng

2

14

8

258

282

Hình thức nhân viên

AES

Lao động địa phương

Lao động nước ngoài thuê trong nước

POSCO

Tổng nhân viên

9

255

13

5

282

2015

Xin thôi việc

20

Nghỉ hưu

0

Hết hợp 
đồng

14

Kết thúc hợp 
đồng trước 

thời hạn

0

Không qua 
được thời 

gian thử việc

1

Qua đời

0

Total

35

7

28

2.48%

9.93%

13

17

5

4.61%

6.03%

1.77%

32

3

11.35%

1.06%

Theo giới tính

Tỷ lệ luân chuyển nhân sự : 7.09%

Theo độ tuổi Theo khu vực

Theo giới tính Theo độ tuổi Theo khu vực
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Tỷ lệ quản lý cao cấp tuyển dụng địa phương 

Giờ đào tạo trung bình hàng năm 

Tổng giờ đào tạo trung bình: 6,294

Theo khu vực 
hoạt động

Mông Dương

Hà Nội

Tổng

Quản lý cấp cao

1

1

Quản lý

8

6

Trưởng nhóm

8

Nhân viên

246

12

Tổng

264

18

282

Theo hình thức nhân 
viên

AES

Lao động địa phương

Lao động nước ngoài 
thuê trong nước

POSCO

Tổng

Quản lý 
cấp cao

2

2

Quản lý

4

5

2

3

14

Trưởng 
nhóm

3

1

2

2

8

Nhân viên

249

9

258

Tổng

9

255

13

5

282

Nhân viên nghỉ thai sản 

Được quyền nghỉ thai sản:

Đã nghỉ thai sản

Tổng

Nữ

56

5

4

Nam

0

Tổng

56

5

5

Giờ đào tạo trung bình  theo giới tính

Tổng số giờ đào tạo

Giờ đào tạo trung bình trên một nhân viên 

Nam

5.740 

25,40 

Nữ

554 

9,89 

Tổng

6.294 

Giờ đào tạo trung bình  theo vị trí

Nhân viên quay trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản

Nghỉ thai sản

Dưới 12 tháng kể từ ngày cuối kỳ nghỉ thai sản được hưởng

Tổng

5

0

5

5

0

5

5

0

5

Quản lý cấp cao

44,64

Quản lý

312,47

Trưởng nhóm

178,55

Tổng

6.294 

Nhân viên

5.758,34 
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NHÓM KỸ THUẬT TRIỂN KHAI BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA AES-VCM

David Stone 

Giám đốc Điều hành & CEO

Kevin Pierce 
Giám đốc Nhà máy

Sang Geun Yang 

Giám đốc Tài chính

Michael Savidge 

Trưởng phòng Vận hành

Lê Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc Đối ngoại

Fernando Mendez Cea 
Trưởng phòng An toàn - 
Môi trường

Lee Eung Chong 

Trưởng phòng Cung ứng

Trần Minh Lý

Kế toán trưởng / Lãnh đạo 
phụ trách Kế toán, Tài chính 
& Kiểm soát

Lưu Ngọc Anh 

GIám đốc Pháp chế 
& Tuân thủ

Đào Thùy Ninh

Cán bộ Hành chính

Bùi Khang Ninh

Cán bộ Đối ngoại

Phạm Thị Thúy Hà

Cán bộ Đối ngoại

Tạ Thị Thu Thủy
Cán bộ Truyền thông

Bùi Thanh Huyền 
Cán bộ Nhân sự

Nguyễn Trung Kiên
Cán bộ Thương mại

Nguyễn Thành Công

Kỹ sư Môi trường

Phạm Hải Sơn 

Cán bộ Cung ứng

Bùi Việt Hùng
Cán bộ Pháp chế

Giám đốc Nhân sự

Nguyễn Thúy Hồng
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Giám đốc, Nhà sáng lập công ty tư vấn NVT, nguyên Giám đóc phụ 
trách mảng tư vấn báo cáo phát triển bền vững của PWC, thành 
viên Hội đồng đánh giá giải thưởng Báo cáo phát triển bền vững 
của Ủy ban chứng khoản Nhà nước cho các công ty niêm yết 

Ông Nguyễn Viết Thịnh, Chủ tịnh ERC
Trước hết, ERC hoan nghênh nỗ lực vượt bậc của Công ty  nhiệt TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương (AES-VCM) khi quyết định 
lập Báo cáo Phát triển Bền vững ngay trong năm đầu tiên khi đi vào hoạt động chính thức. Chúng tôi tin tưởng báo cáo này đã 
tuân thủ các hướng dẫn của tổ chức Sáng Kiến Báo Cáo Toàn cầu (GRI) về các nguyên tắc xác định nội dung và chất lượng báo 
cáo. ERC cũng đánh giá cao sự hợp tác của Lãnh đạo cao cấp và Nhóm kỹ thuật triển khai Báo cáo trong việc cung cấp thông 
tin và phối hợp trong suốt quá trình rà soát của chúng tôi.

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương (AES-VCM) đã thành công trong việc lựa chọn các lĩnh vực trọng yếu phù hợp với 
hoạt động phát triển bền vững của mình trong kỳ báo cáo cũng như trong việc định hướng mục tiêu phát triển bền vững lâu dài. 
Báo cáo đã phản ánh được các giá trị kinh tế, hiệu quả quản lý tài chính, sự hiện diện trên thị trường và sự ảnh hưởng mạnh 
mẽ của công ty tới cộng đồng địa phương.  Báo cáo này cũng đáp ứng được các đòi hỏi về sự tham gia của các bên liên quan 
cũng như về các tiêu chuẩn về công bố thông tin.

ERC thực sự ấn tượng với thành tích an toàn lao động của AES-VCM khi Công ty không để xảy ra bất kỳ sự cố gây mất thời gian 
lao động nào (Lost time incident - LTI) trong năm hoạt động đầu tiên. Kết quả tuyệt vời này có được nhờ vào một chương trình 
Sức khoẻ và An toàn lao động hiệu quả được thực hiện nghiêm ngặt thông suốt trong toàn Công ty. 

Về chất lượng của báo cáo, ERC ghi nhận sự cố gắng của AES-VCM khi cố gắng diễn đạt lượng thông tin lớn dưới dạng hình họa 
một cách dễ hiểu để mô phỏng những thành tựu cũng như thách thức của mình trong năm hoạt động đầu tiên. Mặc dù các số 
liệu đều được cập nhật, nhưng những số liệu này chưa thực sự phản ánh đầy đủ chuỗi các hoạt  động phát triển bền vững của 
Công ty. Tương tự, báo cáo có đề cập Kế hoạch phát triển cộng đồng của Công ty cùng với những hoạt động hỗ trợ cộng đồng 
đã đạt được nhưng lại  chưa chỉ ra được trọng tâm chiến lược của kế hoạch này. Chúng tôi hiểu rằng, năm 2016, AES-VCM đã 
xây dựng được các Chương trình Trách nhiệm Xã hội chiến lược với các kết quả định lượng cụ thể, đáp ứng được mong đợi của 
ERC. ERC cũng tin rằng khi các phân tích số liệu được trình bày một cách khúc triết hơn và khi hệ thống tham chiếu được sắp 
xếp một cách khoa học hơn, bản báo cáo sẽ chặt chẽ và mạch lạc hơn. 

Tóm lại, với bản Báo cáo Phát triển Bền vững đầu tiên trong ngành nhiệt điện tại Việt Nam, công ty AES-VCM đã thiết lập một 
nền tảng chuẩn mực cao khi không chỉ áp dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất mà còn thúc đẩy việc minh bạch hóa các hoạt 
động của Công ty tới các bên liên quan. Chúng tôi khuyến khích AES-VCM tiếp tục nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu, 
kết quả đã đạt được và đi tiên phong trong việc sử dụng truyền thông đa phương tiện để đưa báo cáo của mình tới được các 
độc giả trên diện rộng hơn. 

Cuối cùng, ERC xin chúc mừng AES-VCM đã đặt nền móng vững chắc cho các Báo cáo Phát triển Bền vững tiếp theo cũng như 
cho nguyên tắc lãnh đạo chuẩn mực của Công ty. Chúng tôi đánh giá cao công sức của Nhóm kỹ thuật triển khai Báo cáo trong 
việc thực hiện báo cáo này, và mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với công ty trong những nỗ lực phát triền bền vững trong tương 
lai.

Trân trọng
Hội đồng Chuyên gia Rà soát Độc lập (ERC)

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA
RÀ SOÁT ĐỘC LẬP (ERC)
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Thành viên Ủy ban thường trực và Phó tổng thư ký phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng thư ký hội đồng 
quốc gia Việt Nam về phát triển bền vững

Ông Nguyễn Quang Vinh

Ông Huỳnh Trung Hải

Giám đốc văn phòng Khoa học và Công nghệ trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội. Ông đã tốt nghiệp Tiến sĩ ngành hóa học 
ứng dụng



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC KHÍA CẠNH CHỦ CHỐT 
Khía cạnh chủ chốt: Bên trong tổ chức 

Khía cạnh kinh tế

• Hoạt động kinh tế

• Thị trường hiện diện

• Tác động kinh tế gián tiếp

• Tính sẵn có và tin cậy

• Hiệu năng hệ thống

Khía cạnh môi trường

• Năng lượng

• Nước

• Phát thải

• Tuân thủ

• Tổng thể

• Đánh giá môi trường của Nhà cung cấp

Khía cạnh xã hội

Lao động

• Việc làm

• Quan hệ Lao động/Quản lý

• Sức khỏe và An toàn lao động 

• Giáo dục và Đào tạo

Nhân quyền

• Đầu tư

• Thông lệ An ninh 

Xã hội

• Cộng đồng địa phương

• Chống tham nhũng

Trách nhiệm Sản phẩm

• Sức khỏe và An toàn của khách hàng

• Nhãn mác sản phẩm và dịch vụ

• Tiếp cận

Trụ sở chính

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nhà máy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Khía cạnh chủ chốt: Bên ngoài tổ chức 

Chính phủ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nhà thầu /nhà 

cung cấp

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Khách hàng

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cộng đồng

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LƯU Ý: Trong quá trình nghiên cứu về sự tham 
gia của bên liên quan, Khía cạnh “Nhãn mác 
Sản phầm và Dịch vụ” trong mục Trách nhiệm 
Sản phẩm nằm trong các vấn đề chủ chốt; 
tuy nhiên, bản chất sản phẩm và dịch vụ của 
AES-VCM không liên quan đến nhãn mác. Về 
mặt trách nhiệm sản phẩm, AES-VCM luôn 
tuân thủ tất cả điều luật và quy định áp dụng, 
cũng như các điều kiện đặc biệt và các chỉ số 
đo lường hoạt động chính đặt ra trong Hợp 
đồng Mua bán điện với Tập đoàn điện lực Việt 
Nam, các điều kiện và chỉ số này là tài liệu 
mật và không thể trình bày trong báo cáo này.
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Phụ lục nội dung báo cáo theo GRI G4 

CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ CHUNG

CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN TÍCH

Tiêu chuẩn 
công bố

G4-1 Trang 07-13

Trang 07-13

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 04

Trang 31-54

Trang 14

Trang 14

Nội dung

Vị trí trong 
báo cáo

Phát biểu của những lãnh đạo cấp cao của công ty 

Mô tả những ảnh hường, rủi ro, cơ hội chủ yếuG4-2

G4-3

G4-4

G4-5

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

EU1

EU2

G4-17

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

Trang 04

Trang 17-20

Trang 17-20

Trang 17-20

Trang 17-20

Các chi nhánh bao gồm trong báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức hoặc các tài liệu 
tương đương

Quy trình thẩm định các nội dung và phạm vi báo cáo

Các khía cạnh thực tế được xác định trong quá trình thẩm định nội dung báo cáo

Phạm vi báo cáo trong tổ chức

Phạm vi báo cáo ngoài tổ chức

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

Trang 18

Trang 18

Trang 17-20

Trang 17-20

Danh sách các bên liên quan của tổ chức

Cơ sở để xác định và lựa chọn các bên liên quan

Phương pháp quản lý các bên liên quan của tổ chức

Các nội dung chính và mối quan tâm phát sinh trong quá trình  quản lý các bên liên 
quan và cách tổ chức phản hồi những mối quan tâm này

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

Trang 17

Trang 17

Trang 17

Trang 19

Trang 20

Trang 17-20

Giai đoạn báo cáo của các thông tin được cung cấp

Ngày của báo cáo gần đay nhất ( nếu có )

Chu kỳ báo cáo

Đầu mỗi liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến báo cáo

Các tùy chọn báo cáo của tổ chức

Chính sách của tổ chức và thông lệ thực tế liên quan đến tìm kiếm sự đảm bảo từ bên 
ngoài đối với báo cáo

G4-34

G4-35

G4-45

Trang 15-16

 Trang 21-56

Trang 21-56

Cơ cầu quản lý của tổ chức

Cơ chế phân bổ quyền quản lý về kinh tế, môi trường và các vấn đề xã hội từ cơ quan 
quản lý cao nhất đến các lãnh đạo cấp cao và các nhân viên khác

Vai trò của cơ quan quản lý cao nhất trong việc xác định và quản lý các tác động kinh 
tế, môi trường và xã hội, đánh giá các rui ro và cơ hội

Tên tổ chức

Các chi nhánh chính, sản phẩm và dịch vụ

Vị trí của trụ sở

Đặc điểm sở hữu và tư cách pháp nhân

Các thị trường phục vụ ( gồm có phân bố địa lý, các lĩnh vực phục vụ, các loại khách 
hàng và người hưởng lợi )

Quy mô tổ chức

Tổng số nhân viên có hợp đồng lao động và giới tính

Chuỗi cung ứng của tổ chức

Những thay đổi quan trọng trong kỳ báo cáo liên quan đến quy mô tổ chức, cơ cấu, sở 
hữu, hoặc chuỗi cung ứng

Biện pháp phòng ngừa và nguyên tắc hoạt động của tổ chức

Phát triển kinh tế đối ngoại, định hướng  môi trường và xã hội, các nguyên tắc hoặc 
các giải pháp khác

Danh sách thành viên của các hiệp hội

Công suất lắp đặt phân chia theo nguồn năng lượng sơ cấp và cơ chế quản lý
 
Sản lượng điện thuần chia theo nguồn năng lượng sơ cấp và cơ chế quản lý 

THÔNG TIN TỔ CHỨC

PHẠM VI VÀ CÁC KHÍA CẠNH XÁC ĐỊNH THỰC TẾ

CƠ CHẾ QUẢN LÝ

QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN
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Trang 67-68

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

NỘI DUNG BÁO CÁO
Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo



G4-56

G4-57

G4-58

Trang 21-22

Trang 21-22

Trang 21-22

Các quy định tiêu chuẩn về các giá trị và nguyên tắc của tổ chức như nọi quy làm việc 
và nội quy đạo đức

Các cơ chế để tìm kiếm sự hỗ trợ nội bộ và bên ngoài về các hành vi liên quan đến 
đạo đức và luật phát và các vấn đề liên quan đến sự liêm chính của tổ chức

Cơ chế báo cáo nội bộ và bên ngoài về các hành vi phi đạo đức hoặc phạm pháp và 
các hoạt động liên quan đến sự liêm chính của tổ chức

G4-DMA

G4-EC1

G4-EC3

G4-EC4
G4-DMA

G4-EN15

G4-EN17

G4-EN18

G4-EN20

Trang 25

Trang 25-26

Trang 56

Trang 26

Các giá trị kinh tế trực tiếp được sản xuất và phân phối

Các trách nhiệm của tổ chức đối với Quỹ hưu trí

Giá trị bằng tiền của các hỗ trợ tài chính mà tổ chức nhận được từ Chính phủ trong kỳ 
báo cáo

Tổng lượng phát thải khí nhà kính trực tiếp đo theo đơn vị tương đương tấn CO2 ( 
phạm vi 1 )

Tổng lượng phát thải khi nhà kính khác gián tiếp đo theo đơn vị tương đương tấn CO2 
( phạm vi 3 )

Tỷ lệ mật độ phát thải khí nhà kính

Khối lượng các khí thải chủ yếuG4-DMA

G4-EC7

G4-EC8

Trang 45

Trang 45-54

Trang 45-54

Sự tăng trưởng đầu tư vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các dịch vụ được hỗ trợ

Các tác động kinh tế tích cực và tiêu cực , trực tiếp và gián tiếp quan trọng mà tổ chức 
có

ĐẠO ĐƯC VÀ LIÊM CHÍNH

CÔNG BỐ CÁC TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

HẠNG MỤC: KINH TẾ

KHÍA CẠNH: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Các tiêu 
chuẩn

Nội dung

G4-DMA

KHÍA CẠNH: HIỆN DIỆN THỊ TRƯỜNG

KHÍA CẠNH: CÁC TÁC ĐỘNG KINH TẾ GIÁN TIẾP

KHÍA CẠNH: NĂNG LƯỢNG

G4-EN3 Tổng lượng tiêu thụ nhiên liệu từ các nguồn không tái tại tính theo JUN hoặc bội số

G4-EN8

G4-EN9

Tổng lượng nước tiêu thụ 

Tổng lượng nước dùng cho sản xuất, làm mát và tiêu thụ trong nhà máy nhiệt điện 
hoặc điện nguyên tử bao gồm việc sử dụng nước để xử lý tro xỉ và làm sạch than
Tổng số nguồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng nước mất đi hoặc loại 
nước

G4-DMA Trang 07

G4-DMA

KHÍA CẠNH: HIỆU SUẤT HỆ THỐNG

G4-DMA

KHÍA CẠNH: ĐỘ KHẢ DỤNG VÀ ĐỘ TIN CẬY

KHÍA CANH: NƯỚC

G4-DMA

KHÍA CẠNH : PHÁT THẢI

KHÍA CẠNH: TỔNG HỢP

KHÍA CẠNH: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ CUNG CẤP

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN33 Các công bố chung về phương pháp quản lý
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Trang 29

Trang 29

Trang 29

Trang 38

Trang 37

Trang 39

Trang 39

Trang 43

Trang 44

Trang 44

Trang 44

Trang 44

Trang 37-38

HẠNG MỤC: MÔI TRƯỜNG

Trang 37

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo



G4-DMA

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

Tổng số người và tỷ lệ tuyển mới

Các lợi ích tiêu chuẩn cho nhân viên toàn thời gian của tổ chức 

Việc đánh giá môi trường đối với các nhà cung cấp

G4-DMA

EU15

EU17

EU18

Tỷ lệ % nhân viên nghỉ hưu trong vòng 5-10 năm tới

Số ngày công của nhân viên nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Số ngày công của nhân viên nhà thầu chính và nhà thầu phụ

G4-DMA

G4-HR2 Tổng số giờ đã được dùng cho việc tập huấn về chính sách và quy định về quyền con 
người liên quan đến các hoạt động của tổ chức trong kỳ báo cáo

G4-DMA

G4-HR7 Tỷ lệ nhân sự được đào tạo về chính sách quyền con người của tổ chức hoặc các quy 
định cụ thể và việc áp dụng vào công việc đảm bảo an ninh của họ

G4-DMA

G4-SO1 Tỷ lệ các chương trình hoạt động liên quan đến cộng đồng, đánh giá tác động và phát 
triển cộng đồng

G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

Mức độ làm việc thường xuyên của Ủy ban quản lý chung về sức khỏe giữa lãnh đạo 
và nhân viên trong tổ chức

Thương tật, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ mất giờ công, tỷ lệ vắng mặt 
và các tử vong liên quan đến công việc trên tổng số lao động

Số lượng người lao động liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp có nguy cơ rủi ro 
tai nạn và mắc bệnh nghề nghiệp cao

G4-DMA

G4-LA9

G4-LA10

G4-LA11

Số lượng giờ tập huấn trung bình của nhân viên trong kỳ báo cáo 

Các loại và quy mô chương trình đào tạo được thực hiện và các hỗ trợ dành cho nhân 
viên để nâng cao kỹ năng

Tỷ lệ nhân viên tính theo giới tính và chuyên môn được tiếp nhận các chương trình 
phát triển nhân lực trong kỳ báo cáo

G4-DMA

KHÍA CẠNH: TUYỂN DỤNG

G4-LA4

KHÍA CẠNH: QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ

G4-DMA

Thời gian tối thiểu cần để thông báo cho nhân viên và đại diện của họ trước khi thực 
hiện một sự thay đổi lớn về quản lý

KHÍA CẠNH: SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ AN TOÀN

HẠNG MỤC: XÃ HỘI
TIỂU MỤC: CÁC VẤN ĐỀ VỀ LAO ĐỘNG

KHÍA CẠNH: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KHÍA CẠNH: CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG VÀ ĐA DẠNG

KHÍA CẠNH: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

G4-DMA

KHÍA CẠNH: AN NINH

KHÍA CẠNH: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

KHÍA CẠNH: CHỐNG THAM NHŨNG

KHÍA CẠNH: ĐẦU TƯ

TIỂU MỤC: QUYỀN CON NGƯỜI

KHÍA CẠNH: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE KHÁCH HÀNG

G4-DMA

TIỂU MỤC: TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

TIỂU MỤC : XÃ HỘI
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Trang 57

Trang 56-58

Trang 69

Trang 55

Trang 56

Trang 55

Trang 56-58

Trang 55

Trang 56-58

Trang 40

Trang 56 - 58

Trang 21

Trang 24

Trang 23

Trang 45

Trang 21

Trang 24

Trang 45-54

Trang 31

Trang 31-35

Trang 34

Trang 24

Trang 34

Trang 24

Trang 31

Trang 45

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo

Vị trí trong 
báo cáo


