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TẦM NHÌN

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

“Tiên phong áp dụng, phát triển công nghệ mới, vật liệu mới, thân thiện với môi
trường, tiến tới sản xuất chủ yếu là vật liệu sinh thái cao cấp, đảm bảo môi trường bền
vững, luôn tạo sự khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn”.

Trung thực

SỨ MỆNH

Luôn tuân theo chuẩn mực đạo đức, chân
thật trong mỗi việc làm, chân thành trong
cách đối xử với mọi người, luôn nhìn nhận
khách quan trong công việc, luôn tôn trọng
sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, bảo vệ
chân lý, bảo vệ lẽ phải, và dũng cảm nhận
lỗi khi mắc khuyết điểm.

“Trở thành công ty sản xuất, kinh doanh có uy tín hàng đầu Việt Nam và thế giới trong
lĩnh vực vật liệu sinh thái cao cấp, tăng trưởng nhanh, bền vững, kinh doanh hiệu quả
trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích lâu dài cho khách hàng, người lao động, cổ đông,
cộng đồng và xã hội”.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
“Lấy sản xuất công nghiệp, vật liệu mới cao cấp là kinh doanh cốt lõi, vật liệu sinh
thái là mũi nhọn, cân bằng giữa phát triển Công ty bền vững và đóng góp ngày càng
nhiều cho cộng đồng, đảm bảo môi trường lao động trong Công ty xanh - sạch không khói bụi, không độc hại và không gây hại môi trường bên ngoài”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Con người là nguồn sức mạnh của Công ty, cung cấp trí tuệ, xây dựng thành công
thương hiệu, tạo dựng uy tín và sức sống cho Công ty;
2. Tinh thần Đoàn kết và Hợp tác trong công việc, kỷ luật, tác phong công nghiệp,
liêm chính trong mọi hoạt động cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn tài
sản vô hình, vô giá của Công ty.
3. Công nghệ độc đáo và khác biệt; Sản phẩm, dịch vụ liên tục được cải tiến để đạt
chất lượng tốt nhất, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách
hàng. Đó cũng là yếu tố tạo nên uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.
4. Khách hàng là trung tâm của mọi công việc. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ định
hướng theo yêu cầu của khách hàng là ưu tiên số một, đồng thời chủ động và đi trước
một bước trong việc định hướng cho khách hàng tới những cái mới và độc đáo về
thẩm mỹ.
5. Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, là điều kiện sống
còn đảm bảo cho Công ty tồn tại và phát triển
6. Xã hội: Đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội, góp phần xây dựng và không ngừng
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn minh xã hội.

Trung thực tạo Niềm tin

Tôn trọng
Tôn trọng tạo Đoàn kết
Tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt cấp
bậc, tuổi tác, giới tính, luôn khuyến khích
bày tỏ quan điểm cá nhân; lắng nghe và
ghi nhận mọi ý kiến, đặc biệt là những ý
kiến, ý tưởng có tính chất đóng góp vào
công việc chung.

Dũng cảm
Dũng cảm tạo Ý chí.
Dũng cảm là gan dạ, không sợ gian khổ,
nguy hiểm, sẵn sàng đương đầu với khó
khăn và thử thách, chấp nhận rủi ro, kiên
trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Dũng cảm
còn là dám nghĩ dám làm, sẵn sàng lên
tiếng bảo vệ lẽ phải, bày tỏ quan điểm của
bản thân.

Hợp tác
Hợp tác tạo Gắn kết
Trong quan hệ công việc, hợp tác, hướng
dẫn (nếu có thể), hỗ trợ đồng nghiệp thực
hiện nhiệm vụ được giao, không trốn tránh,
đùn đẩy trách nhiệm của mình cho đồng
nghiệp, luôn cùng hướng tới lợi ích chung
của Công ty và đặt lợi ích của Công ty lên
trên lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm.

Kỷ luật
Kỷ luật tạo sức mạnh
Tính kỷ luật thể hiện qua việc tôn trọng
pháp luật và các quy định của Công ty; có
tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Liêm chính
Liêm chính tạo Giá trị cá nhân và Giá trị tổ chức
Minh bạch, rõ ràng trong công việc, trong xử
lý các vấn đề tại Công ty và trong đời sống

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Thân gửi Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và các bên có liên quan,
Thượng tôn pháp luật, Quản trị minh bạch theo thông lệ quốc tế, phát triển bền vững là
tinh thần kinh doanh mà VICOSTONE đã và đang theo đuổi.
Trên tinh thần đó, trải qua gần 15 năm xây dựng và phát triển, VICOSTONE đã xây dựng
chiến lược phát triển bền vững song hành với chiến lược kinh doanh với mục tiêu phải đảm
bảo cân đối hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh với thực hiện trách nhiệm đối với người
lao động, cổ đông, xã hội và đảm bảo môi trường bền vững. Các giải pháp dài hạn nhằm
hướng tới mục tiêu trên đã được VICOSTONE kiên định triển khai và đã đạt được kết quả
đáng khích lệ.
Cùng với Báo cáo thường niên, chúng tôi tin rằng Báo cáo phát triển bền vững 2015 với
nội dung phân tích trên các khía cạnh: Trách nhiệm sản phẩm - Môi trường & Năng
lượng - Trách nhiệm đối với người lao động - Trách nhiệm đối với nhà nước, xã hội
và cộng đồng, sẽ mang đến cho Quý vị bức tranh toàn diện hơn về chiến lược, phát
triển và các hoạt động của Công ty
Chúng tôi tin tưởng rằng với định hướng đúng đắn, sự cam kết, nỗ lực của mình, VICOSTONE
sẽ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh một cách tốt đẹp trên nền tảng chiến lược phát
triển bền vững.
Thay mặt cho VICOSTONE, tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả khách hàng, Quý cổ
đông, các cơ quan Nhà nước liên quan, cơ quan thông tấn báo chí đã hợp tác, hỗ trợ tư vấn
cho Công ty trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giúp Công ty phát triển một cách bền vững.
Trân trọng.

Hồ Xuân Năng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
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TỔNG QUAN
VỀ VICOSTONE

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT NĂM 2011 - 2015
THÔNG TIN KHÁI QUÁT
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CƠ CẤU TỔ CHỨC
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CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT NĂM 2011 - 2015
93,87

100

Chỉ tiêu
Vốn điều lệ

ĐVT
Tỷ đồng

2011

2012

529,99

2013

529,99

529,99

2014
529,99

83,77

90

2015

80

529,99

60,45

70
60

Vốn chủ sở hữu

Tỷ đồng

1.041,89

999,90

1.062,12

785,57

998,59

Tổng giá trị tài sản

Tỷ đồng

2.698,47

2.647,61

2.766,84

2.647,94

2.781,48

40

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

40,15

42,50

60,45

83,77

93,87

20

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

964,23

974,86

1.324,52

2.106,81

2.648,23

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

122,87

56,06

68,27

212,19

404,63

50

40,15

42,5

30
10

2011

2012

2013

2014

2015

(Nguồn BCTC hợp nhất đã kiểm toán)

2.648,23
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998,59
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2.800

2.781,48

2.766,84
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300
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2.650
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2.647,94

2.647,61
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56,06

68,27
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2.600
2.550

2011

2011

10

212,19

250

2.750
2.700

2015

2015

2012

2013

2014

2015

2014

2015

Năm 2015, VICOSTONE tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi
nhuận. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu của năm 2015 thực hiện là 15,47 %. Đây
cũng là năm Công ty tăng mạnh về hiệu quả kinh doanh, với lãi cơ bản trên cổ phiếu là
8.637 đồng, tăng 103,23% so với năm 2014.
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE.

Số lượng cổ phiếu niêm yết: 52.999.251 CP tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên giao dịch:

VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 42.399.451 CP

Tên viết tắt:		

VICOSTONE.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 22/07/2015.
Vốn điều lệ: 529.992.510.000 đồng (Năm trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai
triệu, năm trăm mười nghìn đồng).
Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04 3368 5827		

Fax: 04 3368 6652

Website: http://vicostone.com

Email: quanhecodong@vicostone.com

Đại diện Lãnh đạo về Trách nhiệm xã hội:
Họ và tên: Ông LƯU CÔNG AN
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Điện thoại: 04 33 685 825 		

Fax: 04 33 686 652

Mob: 0936 182 719 			

Email: anlc@vicostone.com

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VICOSTONE
Mệnh giá: 10.000 đồng
Mã cổ phiếu: VCS
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1. CÁC MỐC PHÁT TRIỂN QUAN TRỌNG

Năm 2014: Thực hiện
Năm 2010:

Năm

Đưa

vào áp dụng Hệ
thống hoạch định
nguồn lực doanh
Năm 2006: Năm đầu
tiên

xuất khẩu liên tục trong
những năm tiếp theo;

02

04

Chính thức

đưa vào vận hành 02
dây chuyền sản xuất đá
ốp lát nhân tạo sử dụng

05

06

07

chính thức đi vào hoạt
động dưới hình thức
CTCP với vốn điều lệ là
30 tỷ đồng;

phiếu tại Trung tâm Giao
dịch chứng khoán Hà
Nội (HASTC) nay là Sở
Giao dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX), chính thức
khai trương phiên giao
dịch đầu tiên vào ngày

chất kết dính xi măng

17/12/2007; Tăng vốn

(dây chuyền Terastone)

điều lệ lên 100 tỷ đồng;

chương

lao

động

12

13

14

Năm 2015: Được tặng Cờ

2011:

Hoàn

thành đầu tư dây
Năm 2009: Được Nhà

Năm 2007: Niêm yết cổ

lao

thi đua xuất sắc ngành

Năm

nước trao tặng Huân

02/06/2005, VICOSTONE
09/2003:

A&A (Phenikaa).

11

10

09

08

CTCP VICOSTONE.

01

Phượng Hoàng Xanh

chương

đồng;

dấu thời kỳ tăng trưởng

03

trao tặng Huân

lệ lên 210,666 tỷ

VICOSTONE

đạt 5,6 tỷ đồng;

sang thị trường Úc, đánh

VINACONEX, tiền thân của

công ty con của CTCP

điều

lợi nhuận sau thuế

khẩu lô hàng đầu tiên

máy Đá ốp lát cao cấp

vốn

Được Nhà nước

kinh doanh có lãi,

Ngày 01/09/2004: Xuất

19/12/2002: Thành lập Nhà

Tăng

lên 129,5 tỷ đồng;

tái cơ cấu; Trở thành

động hạng hai;

nghiệp (ERP-SAP);

Năm 2008: Tăng vốn điều lệ

2012:

chuyền sản xuất số 2;
Tăng vốn điều lệ lên
529,992 tỷ đồng;

Năm 2013: Đổi

Xây dựng giai đoạn 2010 -

tên thành CTCP

2015; Hoàn thiện xây dựng

VICOSTONE

hạ tầng hỗ trợ và triển khai
quản trị rủi ro; tích hợp
quản trị rủi ro vào tất cả các
quy trình hoạt động.

hạng ba; Nghiên cứu
và bước đầu ứng
dụng công nghệ sản
xuất đá nhân tạo sử
dụng bio-resin, thân
thiện với môi trường;
Tăng vốn điều lệ lên
150 tỷ đồng;

và hữu cơ (dây chuyền
Bretonstone).
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1%

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

1,28%

16,25%

28,27%

CHÂU ÚC

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH
CHÂU ÂU

Lĩnh vực hoạt động chính:
Lĩnh vực hoạt động chính của VICOSTONE là sản xuất, kinh doanh đá ốp lát nhân tạo gốc
thạch anh theo công nghệ được chuyển giao từ hãng Breton S.P.A (Ý). Với 02 dây chuyền
sản xuất đá nhân tạo sử dụng kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới nhất hiện nay, VICOSTONE
cung cấp ra thị trường trên 1 triệu m2 mỗi năm với hai nhóm sản phẩm chính là đá tấm và
đá cắt thành phẩm.

CHÂU Á
53,21%

CHÂU PHI

Cơ cấu thị trường VICOSTONE năm 2013

1,03%

Cơ cấu thị trường năm 2011 - 2015
15,2%

Cơ cấu thị trường của VICOSTONE từ năm 2011 - 2015 như sau:

3,66%

0,96%
29,74%

0,73%

33,93%

CHÂU ÚC

CHÂU ÂU

24,16%

CHÂU ÚC

CHÂU Á
53,07%

CHÂU ÂU

CHÂU PHI

Cơ cấu thị trường VICOSTONE năm 2014

CHÂU Á

38,46%

0,62%

CHÂU PHI
12,63%

Cơ cấu thị trường VICOSTONE năm 2011

2,02%

1,04%

1,18%

38,97%

23,68%

CHÂU ÚC

CHÂU ÂU
CHÂU ÚC

23,36%

CHÂU Á
62,02%

CHÂU ÂU

CHÂU PHI

Cơ cấu thị trường VICOSTONE năm 2015

CHÂU Á

34,48%

CHÂU PHI

Cơ cấu thị trường VICOSTONE năm 2012

Tổng doanh thu xuất khẩu năm 2015 của VICOSTONE đạt 93,87 triệu USD, tăng trưởng 12,06%
so với năm 2014. Giá trị kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tập trung tại 3 khu vực chính: Bắc Mỹ,
châu Úc và châu Âu, trong đó các thị trường chính gồm Hoa Kỳ, Úc, Bỉ, Canada và Anh đạt kim
ngạch xuất khẩu 89,2 triệu USD, chiếm 95% tổng doanh số xuất khẩu của VICOSTONE.
Năm 2015, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 51,1
triệu USD, chiếm khoảng 54,36% tỷ trọng doanh thu, đồng thời cũng là thị trường có tốc độ
tăng trưởng lớn nhất - tăng trưởng khoảng 50% so với 2014.
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CƠ CẤU TỔ CHỨC
2. Cơ cấu nhân sự

1. Sơ đồ tổ chức Công ty

Tổng số lao động của VICOSTONE tại thời điểm ngày 31/12/2015 là 581 người, trong đó chủ
yếu là lao động trẻ (dưới 45 tuổi) (~95%), với lực lượng lao động nam là chủ yếu (~85%), và
hầu hết đã được qua đào tạo nghề (98,6%).
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

a) Cơ cấu nhân sự theo trình độ
BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2013
STT

P. QTRR - KTNB

Trình độ

Số lượng
(người)

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN
TRƯỞNG
P. TCKT

PHÓ TGĐ
THƯỜNG TRỰC
P. KỸ THUẬT

PHÓ TGĐ
SẢN XUẤT
P. PHÁP CHẾ

NHÀ MÁY 1

PHÓ TGĐ
KINH DOANH
P. KINH
DOANH

1

Trên đại học

2

Đại học

3

Cao đẳng

4

Trung cấp, sơ cấp, CNKT

5

Lao động phổ thông
Tổng

P. VẬT TƯ
VĂN PHÒNG
ĐẢNG ĐOÀN

P. NHÂN SỰ

Năm 2014

Tỷ lệ (%)

Số lượng
Tỷ lệ (%)
(người)

Năm 2015
Số
lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

Tỷ lệ tăng
2015 so với
2013 (%)

13

2,33

12

1,99

9

1,55

-30,77

143

25,67

167

27,65

148

25,47

3,50

71

12,75

79

13,08

72

12,39

1,41

319

57,27

337

55,79

344

59,21

7,84

11

1,97

9

1,49

8

1,38

-27,27

557

100

604

100

581

100

4,31

NHÀ MÁY 2
P. QLCL

1,38%
P. R&D

1,55%

25,47%

12,39%

X. NGHIỀN
SÀNG
QLDA NHÀ
CHUNG CƯ
P. TỔNG HỢP

Cơ cấu tổ chức quản lý của VICOSTONE được tổ chức đảm bảo mức độ chuyên môn hóa cao
của từng bộ phận, đòi hỏi năng lực làm việc của nhân viên phải chuyên sâu để có thể đáp ứng
yêu cầu công việc.

18

59,21%

Cơ cấu lao động theo trình độ (2015)
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65,40%

b) Cơ cấu lao động theo giới tính

Năm 2013
STT

Năm 2014

Tỷ lệ tăng
2015 so với
năm 2013

Năm 2015

Giới tính
Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

34,60%

1

Nam

461

82,76

505

83,61

492

84,68

6,72

2

Nữ

96

17,24

99

16,39

89

15,32

-7,29

Tổng

557

100

604

100

581

100

4,31

Cơ cấu lao động theo tính chất công việc (2015)

d) Cơ cấu lao động theo độ tuổi
15,32%

Năm 2013
TT

Độ tuổi

NAM
84,68%

Cơ cấu lao động theo giới tính (2015)

Nhóm công
việc

Năm 2013

Tỷ lệ (%)

Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

1

19-24

78

14,00

47

7,78

31

5,34

2

25-34

396

71,10

435

72,02

396

68,16

3

35-44

61

10,95

100

16,56

128

22,03

4

45-54

18

3,23

19

3,15

22

3,79

5

>55

4

0,72

3

0,50

4

0,69

Tổng

557

100

604

100

581

100

Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

221

39,68

3,79%
Năm 2014
Số lượng
(người)

Tỷ lệ (%)

239

39,57

Tỷ lệ (%)

201

34,60

1

Lao động gián
tiếp - Hỗ trợ
sản xuất

2

Công nhân
trực tiếp sản
xuất

336

60,32

365

60,43

380

65,40

Tổng

557

100

604

100

581

100

0,69%
5,34%

Năm 2015
Số lượng
(người)

Năm 2015

Số lượng
(người)

c) Cơ cấu lao động theo tính chất công việc
STT

Năm 2014

22,03%

19-24
25-34
35-44
45-54

68,16%

>55
Cơ cấu lao động theo độ tuổi (2015)

20
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3. Tỷ lệ lao động nghỉ việc
Tổng số lao động nghỉ việc năm 2015 là: 87 người trên tổng số lao động là 581 người, chiếm
14,97 %, trong đó:
a.

Tỷ lệ nghỉ việc theo tuổi:
-

Tỷ lệ nghỉ việc từ 18 tuổi đến 25 tuổi:		

19 người, chiếm 21,84 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc từ 26 tuổi đến 30 tuổi:		

31 người, chiếm 35,63 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc từ 31 tuổi đến 40 tuổi:		

34 người, chiếm 39,08 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc từ 41 tuổi đến 50 tuổi:		

01 người, chiếm 01,15 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc từ 51 tuổi đến 55 tuổi:		

02 người, chiếm 02,30 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc từ 55 tuổi đến 60 tuổi:		

00 người, chiếm 00,00 %

b.

Tỷ lệ nghỉ việc theo tính chất công việc
-

Tỷ lệ nghỉ việc theo công việc gián tiếp:		

15 người, chiếm 17,24 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc theo công việc trực tiếp:		

72 người, chiếm 82,76 %

17,24

82,76

Tỷ lệ nghỉ việc theo tính chất công việc năm 2015

Tỷ lệ nghỉ việc theo giới tính:
-

Tỷ lệ nghỉ việc của Nam giới:				

63 người, chiếm 72,41 %

-

Tỷ lệ nghỉ việc của Nữ giới:				

24 người, chiếm 27,59 %

27,59
NAM
72,41

Tỷ lệ nghỉ việc theo giới tính năm 2015
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c.

Năm

Tổng số lao động

Số lao động nghỉ việc

Tỷ lệ nghỉ việc

2013

558

41

7,3%

2014

595

39

6,6%

2015

581

87

14,97 %

Tỷ lệ nghỉ việc qua các năm 2013 - 2015

Tỷ lệ nghỉ việc năm 2015 cao gấp 2,23 lần năm 2014 và 2,12 lần năm 2013, do phần lớn CBCNV
(50 người, 57,47%) điều chuyển nội bộ trong Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Công ty mẹ
của VICOSTONE), thực hiện kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn. Như vậy, số lượng người nghỉ việc
trên thực tế là 37 người, chiếm 6,4% trên tổng số lao động của Công ty, đây cũng là tỷ lệ nghỉ
việc bình quân hàng năm.
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TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO
PHƯƠNG THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO
GẮN KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VICOSTONE
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THÔNG TIN CHUNG VỀ BÁO CÁO
Năm 2015 là năm thứ 2 liên tiếp VICOSTONE lập Báo cáo phát triển bền vững tách biệt với
Báo cáo thường niên. Mục đích của việc lập Báo cáo phát triển bền vững là nhằm công bố kết
quả đánh giá các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược phát
triển bền vững đã được phê duyệt trong năm 2014 và kế hoạch cho những năm tiếp theo.

Các số liệu tài chính được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc tại ngày 31/12/2015 của
Công ty CP VICOSTONE. Các thông tin về sản phẩm, sử dụng năng lượng, môi trường, xã hội,
người lao động… được tổng hợp từ các đơn vị chức năng trong Công ty và được Ban biên tập
tiến hành kiểm chứng, hiệu đính lại.

Báo cáo phát triển bền vững 2015 của VICOSTONE sẽ cung cấp cho các cổ đông, nhà đầu
tư và các bên liên quan (người lao động, đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước…) những
thông tin toàn diện về chiến lược, định hướng phát triển của VICOSTONE, chính sách đối với
môi trường, xã hội, cộng đồng, người lao động…

Báo cáo phát triển bền vững năm 2015 của VICOSTONE tập trung vào các lĩnh vực: Trách nhiệm
sản phẩm - Môi trường & Năng lượng - Trách nhiệm đối với người lao động - Trách nhiệm đối
với nhà nước, xã hội và cộng đồng.

Kỳ lập báo cáo: Báo cáo phát triển bền vững được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày
31/12/2015.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2015 của VICOSTONE được lập trên cơ sở tài liệu Hướng dẫn
lập Báo cáo phát triển bền vững do UBCK Nhà nước kết hợp với Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC
- International Finance Corporation) phát hành.

Chu kỳ lập báo cáo: Báo cáo phát triển bền vững được lập định kỳ hàng năm.

Tiêu chuẩn áp dụng

Thông tin liên hệ về báo cáo: Mọi ý kiến đóng góp hoặc những câu hỏi liên quan đến nội
dung Báo cáo phát triển bền vững của VICOSTONE xin gửi về:

Ngoài ra VICOSTONE cũng tham khảo và lập Báo cáo Phát triển bền vững theo hướng dẫn lập
báo cáo của Tổ chức Báo cáo Sáng kiến toàn cầu (Global Reporting Initative (GRI), Guidelines
4 - Lĩnh vực Xây dựng và Bất động sản (Construction and Real Estate Sector Supplement).

Ban Quan hệ cổ đông – Công ty cổ phần VICOSTONE

Đảm bảo thông tin bởi bên thứ 3

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Báo cáo phát triển bền vững năm 2015 của VICOSTONE được lập theo các tiêu chuẩn, chuẩn
mực của các tổ chức quốc tế, các số liệu VICOSTONE cung cấp có sự đảm bảo từ các bên thứ ba
có liên quan, cụ thể:

Điện thoại: 0433 685 827

Fax: 0433 686 652

Email: quanhecodong@vicostone.com

Người liên hệ: 		

1- Ông Đỗ Quang Bình 		

ĐT: 0983.213.968

-

			

2- Bà Phan Thị Quỳnh 		

ĐT: 0936.199.112

Kết quả quan trắc môi trường do Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động
cung cấp;

Phạm vi báo cáo
Báo cáo phát triển bền vững được lập cho phạm vi hoạt động của VICOSTONE, trong phạm vi
lãnh thổ Việt Nam, không bao gồm hoạt động của các công ty thành viên, văn phòng đại diện,
các đại lý phân phối của VICOSTONE trong nước và tại nước ngoài.

26

-

Các số liệu tài chính được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;

Kết quả kiểm toán năng lượng do CTCP Tiết kiệm Năng lượng Bách Khoa thực hiện.
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-

Ban Quan hệ cổ đông

các tác hại đến môi trường thông qua việc phát triển các dòng sản phẩm sinh thái, thân thiện
với môi trường, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới cũng như việc áp dụng chu trình
sản xuất khép kín 100%, không có chất thải ra môi trường. Năm 2015, cũng là năm VICOSTONE
đặc biệt chú trọng cho phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

-

Phòng Pháp chế

3. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

-

Phòng Tài chính - Kế toán

-

Phòng Nhân sự

-

Phòng Kỹ thuật

-

Phòng Kinh doanh

Một trong những tôn chỉ hoạt động của VICOSTONE là: gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh
với việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng, lấy các hoạt động cộng đồng làm cầu nối giữa Công
ty và xã hội, coi đó là một đặc trưng văn hóa của Công ty. Trên tinh thần đó trong thời gian qua
VICOSTONE đã tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, từ thiện như: ủng hộ đồng bào bão
lụt, phụng dưỡng suốt đời Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn …

-

Phòng Tổng hợp

4. GẮN KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG

-

Phòng R&D

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Biên tập Báo cáo Phát triển bền vững 2015
đã được thành lập bao gồm nhân sự thuộc các phòng, ban:

Các nội dung của Báo cáo phát triển bền vững 2015 được VICOSTONE xác định căn cứ vào mức
độ quan tâm của cả công ty và các bên liên quan gồm: các nhà đầu tư, các cổ đông, người lao
động, đối tác, khách hàng và các cơ quan quản lý nhà nước. Các khía cạnh trọng yếu cho phát
triển bền vững bao gồm:

1. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ:
Lợi nhuận là một trong sáu giá trị cốt lõi tại VICOSTONE, là thước đo hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh và là điều kiện sống còn đảm bảo cho Công ty tồn tại và phát triển. Từ khi
thành lập đến nay VICOSTONE luôn chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần
của người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD cũng
là để đảm bảo có đủ nguồn lực để thực hiện được trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng
và xã hội.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh lớn, nhất là các
sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, nhưng VICOSTONE vẫn tiếp tục duy trì được kết quả SXKD năm
2015 ở mức cao, cụ thể: Giá trị xuất khẩu 2015 đạt 93,87 triệu USD, doanh thu đạt 2.648,23 tỷ
đồng. Để có được thành quả trên, trước hết là nhờ sự mạnh dạn trong chiến lược phát triển bền
vững của VICOSTONE, chuyển từ định hướng sản xuất cho thị trường trong nước sang sản xuất
xuất khẩu ngay từ năm 2004.

VICOSTONE luôn cam kết nỗ lực hết mình, tạo điều kiện để mỗi nhân viên có thể phát huy tối
đa năng lực và kinh nghiệm của mình trong công việc, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp, góp
phần kết tạo thành công của mỗi cá nhân. Không ngừng tạo lập và duy trì môi trường làm việc
thân thiện, bình đẳng, hợp tác, đoàn kết và kỷ luật, trong đó mọi người đều có cơ hội phát triển,
cân bằng giữa lợi ích Công ty và người lao động giúp CBCNV gắn bó làm việc vì sự phát triển
chung của Công ty.
Công ty luôn tạo điều kiện về mặt thời gian và kinh phí để người lao động được đào tạo nâng
cao khả năng làm việc, đồng thời khuyến khích người lao động áp dụng các kiến thức đã học
được vào trong công việc.

HOẠT ĐỘNG
KINH TẾ

GẮN KẾT
NGƯỜI
LAO ĐỘNG

MÔI
TRƯỜNG
BỀN VỮNG

AN SINH
XÃ HỘI

2. ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG
Trở thành “Doanh nghiệp xanh” là một trong những mục tiêu mà VICOSTONE luôn hướng đến.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty không ngừng nỗ lực nhằm giảm thiểu tối đa
28
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GẮN KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Để duy trì mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty, Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho
cổ đông tiếp cận, cập nhật thông tin, tình hình hoạt động của Công ty qua các kênh:
-

Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường

-

Công bố thông tin trên website của Công ty (http://www.vicostone.com)

Phát hành các thông báo, báo cáo tại thời điểm công bố kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh với các yếu tố làm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận trong kỳ báo cáo.
Tiếp nhận các ý kiến của cổ đông qua số hotline (Ông Đỗ Quang Bình (0983.213.968)
hoặc bà Phan Thị Quỳnh (0936.199.112) hoặc qua hòm thư điện tử của Ban Quan hệ cổ đông
(quanhecodong@vicostone.com)

2. VỚI KHÁCH HÀNG
1. VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ:
Đối với công ty cổ phần, cổ đông vừa là người góp vốn vừa là đồng chủ sở hữu. Minh bạch, tôn
trọng lợi ích của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi là phương châm cơ bản trong mối quan
hệ của VICOSTONE với các cổ đông và các nhà đầu tư và cũng là nền tảng để VICOSTONE tạo
dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh.

Khách hàng chính của VICOSTONE là các nhà phân phối nước ngoài tại các thị trường lớn như
Mỹ, Canada, Úc, Châu Âu. Trong những năm gần đây, VICOSTONE đã bước đầu triển khai các
hoạt động truyền thông để tiếp cận đối tượng khách hàng cuối cùng – những người trực tiếp
mua và sử dụng sản phẩm VICOSTONE.
Mục tiêu của Công ty đối với khách hàng:
-

Xác định bảo vệ quyền lợi của cổ đông, hướng tới mối quan hệ bền vững với cổ đông và nhà
đầu tư, VICOSTONE luôn quan tâm thực hiện tốt các mục tiêu sau:
Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông; Đảm bảo thực hiện đầy đủ
các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Đảm bảo cung cấp đầy
đủ, minh bạch, kịp thời các thông tin về hoạt động SXKD cho các cổ đông, các nhà đầu tư.

Đối với các nhà phân phối:
•

Với mục tiêu đáp ứng và thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng, VICOSTONE luôn
đặt khách hàng tại vị trí trung tâm cho mọi hoạt động: từ hoạt động marketing, bán
hàng, R&D cho tới hoạt động sản xuất, vật tư, chất lượng…

•

VICOSTONE có các chính sách bán hàng cho khách hàng mới, chính sách hỗ trợ sản
phẩm mẫu trưng bày tại showroom cho các khách hàng truyền thống. Bên cạnh đó,
VICOSTONE luôn đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu và
phát triển sản phẩm mới để cung cấp cho thị trường nhiều mẫu mã đẹp, hợp thời
trang đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh việc thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật,
VICOSTONE tăng cường truyền thông thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư thông qua các hình
thức khác như báo chí, email, website Công ty…
-

Đảm bảo việc đối xử bình đẳng giữa các cổ đông.

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của một công ty niêm yết phù
hợp với quy định của pháp luật chứng khoán, quảng bá thương hiệu VICOSTONE đến các nhà
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-

Đối với khách hàng cuối cùng:
•

Mục tiêu của VICOSTONE là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và quảng cáo
nhằm nâng cao sự nhận biết thương hiệu VICOSTONE đến người tiêu dùng cuối
cùng.
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GẮN KẾT VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Cách thức duy trì mối quan hệ với khách hàng:
•

•

Hàng năm, VICOSTONE đều tiến hành khảo sát sự hài lòng của khách hàng để thu
thập các thông tin, ý kiến phản hồi từ khách hàng về chất lượng dịch vụ, chất lượng
sản phẩm, giá cả để từ đó có giải pháp cải thiện, đảm bảo đáp ứng và thỏa mãn các
yêu cầu của khách hàng.
Năm 2015, VICOSTONE đẩy mạnh các kênh tiếp cận khách hàng cuối cùng thông
qua một số công cụ trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Twitter…), website…

3. VỚI NHÀ CUNG CẤP
Nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Công ty. Việc lựa chọn được nhà
cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng nhanh là
điều kiện giúp VICOSTONE có được sản phẩm, dịch vụ chất lượng như mong muốn với giá cả
hợp lý, đủ sức cạnh tranh trên thương trường. Sự hỗ trợ, sẵn sàng sẻ chia khó khăn của các nhà
cung cấp, nhất là trong những giai đoạn biến động của thị trường chính là một trong những
yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững cho VICOSTONE.
Tất cả các nhà cung cấp phải có đầy đủ bằng chứng đảm bảo nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu
về chất lượng, an toàn và bền vững với môi trường, data sheet phải đầy đủ thông tin và cam
kết trách nhiệm.
Nguyên tắc hợp tác với nhà cung cấp, đối tác được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng,
hiệu quả, minh bạch và đôi bên cùng có lợi. VICOSTONE khuyến khích và đề cao việc xây dựng
các mối quan hệ chiến lược toàn diện, lâu dài với nhà cung cấp, đối tác theo thế mạnh của mỗi
bên, trong đó luôn ưu tiên các nhà cung cấp thực hiện tốt các hoạt động bảo vệ môi trường,
bảo vệ người tiêu dùng.
Để duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp, VICOSTONE thường xuyên trao đổi với nhà cung
cấp, mời nhà cung cấp đến thăm Công ty, định kỳ cử cán bộ đến thăm quan, đánh giá trực tiếp
nhà cung cấp.

4. VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nguồn nhân lực được xác định là một trong sáu giá trị cốt lõi tại VICOSTONE, là nhân tố có tính
quyết định vào sự thành công và phát triển bền vững của Công ty.

chế độ đãi ngộ, lộ trình công danh… ngày càng được hoàn thiện đảm bảo mỗi người lao động
đều được đối xử công bằng, bình đằng, được định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Nhằm truyền thông rộng rãi những thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty đến từng người lao động, VICOSTONE định kỳ phát hành Bản tin ngắn hàng
tuần và Bản tin nội bộ. Ngoài ra, Công ty còn truyền thông qua các phương tiện trên internet
như facebook, email,… tới từng người lao động.
Hàng năm Công ty đều tổ chức Hội nghị người lao động để biểu dương những cá nhân, tập thể
lao động xuất sắc. Đây cũng là một trong những địa chỉ để người lao động có cơ hội được trình
bày các tâm tư, nguyện vọng, các ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, cải thiện
điều kiện làm việc và nâng cao mức sống về mọi mặt của người lao động.

5. VỚI XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
Thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng là nét đẹp trong văn hóa VICOSTONE, là cam
kết của VICOSTONE đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, được thực hiện hoàn toàn
trên tinh thần tự nguyện, thể hiện đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt
Nam.
Để duy trì mối quan hệ với cộng đồng địa phương, bên cạnh công tác xã hội - từ thiện, Công
ty còn thực hiện giải quyết công ăn việc làm với thu nhập tốt lao động người địa phương, góp
phần ổn định trật tự xã hội và đời sống tại địa phương.
Số lượng lao động là người địa phương tại Công ty trong năm 2015 là 266 người (chiếm 46%
tổng số lao động của Công ty).

6. VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CƠ QUAN BÁO CHÍ
Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về pháp luật, các nghĩa vụ về thuế… VICOSTONE còn
duy trì mối quan hệ với các Hiệp hội trong ngành xây dựng, các sở, ban ngành Nhà nước, các
cơ quan báo chí bằng việc tích cực tham gia các hoạt động do các cơ quan Nhà nước tổ chức,
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của các cơ quan báo chí.
Xây dựng và duy trì các mối liên hệ thường xuyên với các cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí
là một trong những yếu tố góp phần minh bạch hóa thông tin, giúp Công ty cập nhật kịp thời
các quy định của pháp luật và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

Để đảm bảo xây dựng và phát triển nguồn nhân sự có chất lượng, chuyên nghiệp, gắn bó với
Công ty, VICOSTONE luôn nỗ lực để người lao động được làm việc ở một môi trường tốt nhất
với các hệ thống tiêu chuẩn SA8000, ISO14001, OHSAS 18001. Các chính sách quản trị nguồn
nhân lực như: thiết kế tổ chức công việc, tuyển dụng thu hút, khen thưởng, đào tạo phát triển,
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MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VICOSTONE
1. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:
Quản trị doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả sản xuất
kinh doanh của Công ty, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Hệ thống quản trị doanh nghiệp tại VICOSTONE được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc:
•

•

•

Tuân thủ pháp luật: Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật luật Việt
Nam (Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán…) và các quy định của pháp luật
thương mại quốc tế.
Đáp ứng chuẩn mực quốc tế: Học hỏi các mô hình quản trị tiên tiến từ các đối tác
và các doanh nghiệp lớn trên toàn thế giới; tuân thủ các thông lệ quốc tế về quản
trị của OECD và IFC.
Đảm bảo phát triển bền vững: Hệ thống quản trị được xây dựng theo phân cấp,
phân quyền, chức năng và quyền hạn của mỗi bên trong mô hình quản trị đều được
xây dựng gắn liền với nhiệm vụ phát triển bền vững của Công ty.

Đồng thời với việc xây dựng hệ thống quản trị tuân thủ pháp luật, đáp ứng các chuẩn mực
quốc tế và thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững, VICOSTONE cũng xây dựng hệ thống văn
bản quản lý nội bộ (bao gồm Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ, các Quy trình tác
nghiệp. …), tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản trị và đảm bảo tính minh bạch, kịp thời,
hợp pháp trong hoạt động điều hành Công ty.

2. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VICOSTONE
Mô hình quản trị phát triển bền vững tại VICOSTONE gắn với cơ cấu tổ chức của Công ty, bao
gồm 3 cấp bậc: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng.

Hội đồng
quản trị

Ban Tổng Giám đốc

Các phòng ban chức năng
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Mỗi cấp bậc đều có trách nhiệm tích hợp yếu tố bền vững vào trong quy trình tác nghiệp của mình:
Cấp bậc

Vai trò

Hội đồng Quản trị

Hoạch định chiến lược và định hướng phát triển bền vững

Ban Tổng Giám đốc

Triển khai, giám sát công tác phát triển bền vững

Các phòng ban chức năng

Thực hiện sản xuất kinh doanh đảm bảo phát triển bền vững

3. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN TRONG VIỆC ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
3.1 Hội đồng Quản trị
a. Hoạch định chiến lược phát triển bền vững:
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Hội đồng Quản trị CTCP VICOSTONE đã đề ra chiến lược
phát triển bền vững theo đó “tiên phong áp dụng, phát triển công nghệ mới, vật liệu mới, thân
thiện với môi trường”, “lấy vật liệu sinh thái là mũi nhọn” trên cơ sở phải “đảm bảo môi trường
bền vững”, “đảm bảo hài hòa lợi ích lâu dài cho khách hàng, người lao động, cổ đông, cộng
đồng và xã hội.
Trong những năm qua, định hướng trên luôn được coi là “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động
SXKD, định hướng Công ty trong việc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh gắn liền với mục
tiêu phát triển bền vững.
b. Chỉ đạo và giám sát việc triển khai của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các chính
sách liên quan đến phát triển bền vững
Dựa trên các thông tin do Hội đồng Quản trị thu thập và các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc,
Hội đồng Quản trị tổ chức các cuộc họp để đưa ra các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, trong đó
bao gồm các chỉ đạo cụ thể của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm thực hiện
công tác phát triển bền vững.
Đối với từng lĩnh vực cụ thể, Hội đồng Quản trị có sự phân công trách nhiệm cho từng thành
viên chịu trách nhiệm trong việc giám sát, chỉ đạo thực hiện đối với Ban Tổng Giám đốc.
c. Chỉ đạo lập Báo cáo Phát triển bền vững
Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm định hướng nội dung chính của Báo cáo phát triển bền
vững từng năm, giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quan hệ cổ đông thực hiện việc thu
thập thông tin để lập Báo cáo phát triển bền vững, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực về báo
cáo của Việt Nam và Quốc tế.
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MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VICOSTONE
3.2 Ban Tổng Giám đốc
a. Triển khai các chính sách, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến phát triển bền vững
Thông qua việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho từng phòng ban trong
Công ty, Ban Tổng Giám đốc luôn gắn liền vấn đề phát triển bền vững trong chỉ đạo hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hệ thống quản trị rủi ro tại VICOSTONE hoạt động theo mô hình 04 cấp: Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc, đơn vị chức năng về QTRRR và các đơn vị phối hợp.

b. Chỉ đạo và giám sát kết quả thực hiện công tác Phát triển bền vững
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị trong việc chỉ đạo, giám sát
các đơn vị, phòng ban trong Công ty thực hiện theo công tác phát triển bền vững theo định
hướng, chiến lược mà Hội đồng Quản trị đã vạch ra.
3.3 Các phòng ban chức năng
Tuân theo định hướng chiến lược mà Hội đồng Quản trị vạch ra, dưới sự chỉ đạo, giám sát của
Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị chức năng trong công ty có trách nhiệm thực hiện đúng theo
chức năng và nhiệm vụ của mình, luôn đề cao vấn đề “phát triển bền vững” trong quá trình sản
xuất, kinh doanh và tác nghiệp của đơn vị.

4. TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TỐT ĐỂ ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
“Dẫn dắt rủi ro để phát triển bền vững” là kim chỉ nam cho việc triển khai hệ thống quản trị
rủi ro và thực hiện quản lý rủi ro tại Công ty. Định hướng này thể hiện tính chủ động trong việc
quản trị rủi ro ở mọi cấp quản lý, trong tất cả các quá trình thực hiện công việc.
Trên nền tảng các chuẩn mực quốc tế như tiêu chuẩn ISO 31000:2009, khung COSO… hệ thống
quản trị rủi ro của VICOSTONE được xây dựng, vận hành dựa trên 04 nguyên tắc cơ bản:
-

Quản trị rủi ro là bộ phận không thể tách rời của mọi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

-

Sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro để tạo cơ hội kinh doanh và tạo giá trị gia tăng.

-

Phòng ngừa là nhận thức cốt lõi trong quản trị rủi ro của VICOSTONE.

-

Quản trị rủi ro vừa là yêu cầu nhưng cũng là đặc trưng văn hoá VICOSTONE.
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Hệ thống thông tin quản lý hiệu quả, xuyên suốt trong toàn Công ty, sự hiểu biết đầy đủ các vai
trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân, coi trọng công tác đào tạo, truyền thông, cung cấp đầy đủ
các nguồn lực, lựa chọn những con người phù hợp, trao quyền mạnh mẽ là những yếu tố đảm
bảo công tác quản trị rủi ro trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn.
Nhận thức rõ vai trò của việc quản trị rủi ro đối với chiến lược phát triển bền vững, trong những
năm qua, Công ty đã đẩy mạnh các hoạt động quản trị rủi ro, thông qua việc xây dựng, phân
tích danh mục các rủi ro liên quan tới việc thực hiện các chiến lược phát triển, cũng như trong
các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày; song song với việc phát triển các phương án
nhằm giảm thiểu và hạn chế ảnh hưởng của các rủi ro này.
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Rất cao

Trung bình

Rủi ro chất lượng nguyên
vật liệu, hóa chất không
đáp ứng được yêu cầu
sản xuất hoặc mất ổn
định nguồn cung nguyên
vật liệu.

Rủi ro hệ thống sản xuất
hoạt động không đạt
hiệu quả kinh tế cao, hoặc
hoạt động sản xuất bị
gián đoạn

Rủi ro về
Rủi ro về
Phát triển thị
Phát triển thị
trường
trường

Rủi ro về
Nguồn
nguyên vật
liệu

Rủi ro về Hoạt
động sản xuất

1
1

2

3

Cao

Trung bình

Rất cao

Rủi ro bị phụ thuộc vào
các nhà phân phối trung
gian cả về doanh thu và
thông tin thị trường dẫn
đến không mở rộng được
thị trường.
Rủi ro không đảm bảo
được đội ngũ nhân sự;
đặc biệt là các nhân sự
chủ chốt, kế cận đáp
ứng được các nhu cầu về
chiến lược, xu hướng phát
triển và hoạt động của
Công ty
Rủi ro thay đổi chính
sách và pháp luật trong
nước và quốc tế liên quan
đến các vấn đề về thuế,
xuất nhập khẩu, sở hữu
trí tuệ… khiến doanh
nghiệp không tuân thủ
kịp thời các yêu cầu đề ra;
cũng như vướng vào các
tranh chấp pháp lý

Rủi ro liên quan đến việc
thay đổi tỷ giá ngoại
tệ, ảnh hưởng đến các
khoản tiền gửi ngắn
hạn, các khoản phải thu,
các khoản vay và nợ của
Công ty

Rủi ro về hệ
thống phân
phối và hệ
thống thông
tin

Rủi ro về Chất
lượng nguồn
nhân lực

Rủi ro về
Pháp lý

Rủi ro về Biến
động tỷ giá
hối đoái

4

5

6

7

Rất nghiêm
trọng

Nghiêm trọng

Nghiêm trọng

Nghiêm trọng

Mức độ ảnh
hưởng

Rất nghiêm
trọng

Rất nghiêm
trọng

Rất nghiêm
Rất nghiêm
trọng
trọng

hưởng

Mức độ ảnh
hưởng
Mức độ ảnh

Hoạch định chiến lược nhân sự phù hợp với chiến
lược phát triển và mở rộng sản xuất trong những
năm tiếp theo

- Đẩy mạnh các kênh thông tin, liên lạc với người
dùng cuối thông qua công tác bảo hành sản phâm,
xây dựng hệ thống website có tích hợp các công cụ
thu thập thông tin người dùng cuối

- Tích cực tìm kiếm các nhà phân phối mới hoặc đẩy
mạnh việc xây dựng hệ thống bán lẻ riêng của Công
ty

Giải pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro

Xây dựng các quy trình ứng phó tình huống khẩn cấp
tương ứng

- Lập kế hoạch bán hàng và kế hoạch sản xuất hợp lý thông
qua việc nghiên cứu và tìm hiểu thị trường

- Nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu

- Đẩy mạnh khả năng bán hàng thông qua việc tìm kiếm
các nhà phân phối và đại lý mới

- Xây dựng kế hoạch vật tư trung và dài hạn tương ứng với
kế hoạch sản xuất, đảm bảo dự trữ ít nhất đủ NVL cho 3
tháng sản xuất

- Duy trì quan hệ với các nhà cung cấp hiện tại; tích cực
thương thuyết, đàm phán sớm hàng năm để đảm bảo có
thể mua và dự trữ NVL đầu vào đủ cho sản xuất

- Tìm kiếm các nguyên vật liệu thay thế phù hợp

- Đẩy mạnh nội địa hóa nguyên vật liệu để giảm giá thành
và thời gian vận chuyên

- Liên tục tìm kiếm các nguồn cung cấp NVL và hóa chất
mới với chất lượng tốt hơn và có cam kết khả năng cung
ứng NVL cao, đủ đáp ứng nhu cầu SX của Công ty

nước.
Phát triển các chiến lược liên quan đến sản phẩm mới:
Phát triển các chiến lược liên quan đến sản phẩm mới:
- Đẩy mạnh công tác R&D để thay đổi công nghệ, tiết kiệm
- Đẩy mạnh công tác R&D để thay đổi công nghệ, tiết kiệm
chi phí, tăng cường tính chất cơ lý của sản phẩm
chi phí, tăng cường tính chất cơ lý của sản phẩm
- Tập trung sản xuất các sản phẩm độc đáo, có giá trị thẩm
- Tập trung sản xuất các sản phẩm độc đáo, có giá trị thẩm
mỹ và kinh tế cao
mỹ và kinh tế cao

phân
tích, đánh
giátriển
các đối
cạnh
tranh;
- Xây dựng
và phát
hệ thủ
thống
phân
phối trực tiếp
cácdựng
thị trường
chính,
đó tập
trung
-tại
Xây
và phát
triển trong
hệ thống
phân
phốiphát
trựctriển
tiếp thị
trường
trong
nướcchính,
và đạitrong
lý phân
phốitrung
sản phẩm
trongthị
tại các thị
trường
đó tập
phát triển
nước.
trường trong nước và đại lý phân phối sản phẩm trong

Giải pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro
- Tăng cường nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin,
phân
đánh
giá các
đối
cạnh cập
tranh;
- Tăngtích,
cường
nghiên
cứu
thịthủ
trường,
nhật thông tin,

Giải pháp khắc phục, giảm thiểu rủi ro

Tỷ giá hối đoái của đồng USD và EUR với VNĐ thay đổi ngoài
tầm kiểm soát của Công ty do các thay đổi trong điều kiện
kinh tế, chính trị thế giới

tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ

- Dự báo các biến động về tỷ giá để lên kế hoạch
thanh toán các khoản công nợ hợp lý, kịp thời

- Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh để giảm
thiểu thiệt hại về tài chính

- Đảm bảo nguồn dự trữ ngoại tệ

- Tích cực đẩy mạnh công tác cập nhật, tìm hiểu,
phân tích các quy định, định chế, chính sách có liên
- Các đối thủ cạnh tranh lợi dụng việc nhãn hiệu hàng hóa của quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong và
VICOSTONE chưa được đăng ký độc quyền để tiến hành các
ngoài nước

- Các quy định, chính sách, chế độ pháp luật, thuế… thay đổi
liên tục cả trong nước và tại các thị trường chính

- Một số nhân sự hiện có còn yếu về kinh nghiệm, kỹ năng,
nghiệp vụ

- Công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao không
tướng ứng với kế hoạch phát triển

- Khó kiểm soát được thông tin về người dùng cuối do chủ
yếu phân phối và bán sản phẩm thông qua hệ thống các nhà
phân phối trung gian

- Khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa bán ra
dưới thương hiệu VICOSTONE, do không kiểm soát được nhà
phân phối trung gian

Nguyên nhân

Hoạt động sản xuất bị gián đoạn bởi các tình huống khẩn cấp
như thiên tai, cháy nổ, hỏng hóc thiết bị

Hiệu quả của dự án đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất không
cao do không đảm bảo được tăng trưởng đầu ra tương ứng
với tăng trưởng trong công suất thiết kế gây lãng phí nhân
lực, vật lực

Đối thủ cạnh tranh chiếm lĩnh nguồn NVL đầu vào cùng loại
thông qua các hợp đồng độc quyền hoặc có các điều kiện
hấp đẫn hơn với các NCC

Nhà cung cấp NVL chính không đủ khả năng sản xuất, khai
thác, cung cấp NVL với số lượng và chất lượng theo yêu cầu
của Công ty do hạn chế về máy móc, thiết bị hoặc do khan
hiếm tài nguyên

Có nhiều sản phẩm thay thế cho đá nhân tạo với kiểu dáng,
Có nhiều sản phẩm thay thế cho đá nhân tạo với kiểu dáng,
mẫu mã đẹp; chất lượng tương đương hoặc tốt hơn và giá
mẫu mã đẹp; chất lượng tương đương hoặc tốt hơn và giá
thành thấp; phù hợp với xu thế, thị hiếu của khách hàng.
thành thấp; phù hợp với xu thế, thị hiếu của khách hàng.

suất sản xuất

Các đối thủ cạnh tranh chính liên tục mở rộng thị phần, công
suấtđối
sảnthủ
xuất
Các
cạnh tranh chính liên tục mở rộng thị phần, công

hưởng bởi các điều kiện kinh tế, chính trị không thích hợp

Tập trung doanh thu vào một số ít thị trường nên dễ bị ảnh
hưởng
bởidoanh
các điều
trị không
Tập
trung
thukiện
vàokinh
mộttế,
số chính
ít thị trường
nênthích
dễ bịhợp
ảnh

Nguyên nhân

Nguyên nhân

Các nội dung phân tích chi tiết liên quan đến thực hiện quản trị rủi ro và phân tích các rủi ro trọng yếu vui lòng xem Báo cáo thường niên năm 2015.

Trung bình

Mô tả rủi ro và ảnh
hưởng

Tên rủi ro

STT

Khả năng
xảy ra

Rất cao
Rất cao

Rủi ro doanh nghiệp
Rủi ro doanh nghiệp
không phát triển và mở
không phát triển và mở
rộng được thị trường
rộng được thị trường
hoặc thị phần bị thu giảm
hoặc thị phần bị thu giảm
so với hiện tại.
so với hiện tại.

xảy ra

hưởng

Tên rủi ro

STT

Khả năng
xảynăng
ra
Khả

Tên rủi ro

STT

Mô tả rủi ro và ảnh
hưởng
Mô tả rủi
ro và ảnh

Danh mục
mục các
các rủi
rủi ro
ro trọng
trọng yếu
yếu tại
tại VICOSTONE
VICOSTONE cụ
cụ thể
thể như
như sau:
sau:
Danh

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VICOSTONE
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT, SẢN PHẨM AN TOÀN
Đá nhân tạo VICOSTONE được sản xuất theo công nghệ Rung ép trong môi trường chân không,
một công nghệ độc quyền được chuyển giao từ hãng Breton S.p.a - Italia với mức độ tự động
hóa cao đảm bảo an toàn cho người lao động khi vận hành thiết bị.
Công đoạn

Chuẩn bị NVL

Trộn NVL

Rải vào khuôn

Rung ép,
hút chân không

Giải thích
Nguyên vật liệu được kiểm tra, được định
lượng hoàn toàn tự động theo công thức
phối liệu đã tính toán trước và được nạp
vào hệ thống trộn

Chất thải phát sinh

Bụi
(Xem phần Hệ thống lọc bụi - trang 58)

Hệ thống trộn nguyên vật liệu sẽ đồng
nhất toàn bộ nguyên vật liệu thô ban đầu
trước khi được chuyển đến khuôn tạo hình

Khí thải
(Xem phần Hệ thống hút khí styrene trang 60)

Sau khi trộn, liệu được rải vào khuôn với
kích thước khác nhau theo yêu cầu. Kích
thước tối đa 3.340 x 1.650mm.

Khí thải
(Xem phần Hệ thống hút khí styrene trang 60)

Sau khi tự động định lượng khối lượng của
tấm đá, khuôn sẽ được đưa vào máy rung
ép, tại đây, quá trình rung ép vật liệu trong
môi trường chân không được thực hiện
cho ra tấm đá với độ đặc chắc tuyệt đối

Dưỡng hộ và làm mát

Đá tấm hình thành sau quá trình rung
ép được chuyển vào lò dưỡng hộ để hóa
cứng hoàn toàn tấm đá, sau đó được làm
nguội trước khi chuyển sang công đoạn
hoàn thiện

Khí thải
(Xem phần Hệ thống hút khí styrene trang 60)

Mài hoàn thiện

Sau khi dưỡng hộ và ổn định 24 giờ, tấm
đá sẽ được đưa qua dây chuyền mài để
tạo ra sản phẩm hoàn hảo như mong đợi.

Nước thải, bùn thải
(Xem phần Hệ thống nước thải
sinh hoạt - trang 60)

Kiểm tra chất lượng

Trước khi kết thúc quá trình sản xuất, sản
phẩm được kiểm tra, phân loại, dán tem
nhãn để đảm bảo khách hàng luôn nhận
được sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Sản phẩm bị lỗi
(Xem phần Quản lý môi trường
và chất thải - trang 57; 58)

Đá nhân tạo VICOSTONE được tạo thành từ
hơn 90% là đá thạch anh (Quartz) - loại vật
liệu từ thiên nhiên hoàn toàn thân thiện môi
trường và an toàn tuyệt đối với sức khỏe con
người. Gần 10% thành phần còn lại được
sử dụng trong công thức phối liệu là một
polyme đóng vai trò chất kết dính và một
số phụ gia, bột màu hỗ trợ cho quá trình tạo
hình và tạo màu sắc của sản phẩm. Các loại
hóa chất, phụ gia này sau khi đóng rắn hoàn
toàn chuyển sang dạng cấu tạo thân thiện
với môi trường và không có tác nhân gây hại
đến sức khỏe của người sử dụng.
Với bản chất là vật liệu compozit, sản phẩm
VICOSTONE là loại vật liệu ốp lát không nung,
do vậy:
Tiết kiệm được năng lượng (nhiệt
năng) do không phải nung ở nhiệt độ cao
như các loại vật liệu ốp lát nhân tạo theo các
công nghệ khác;

Tiết kiệm tối đa điện năng do việc
dưỡng hộ sử dụng dầu tải nhiệt tuần hoàn
và được kiểm soát chính xác thông qua hệ
thống kiểm soát hiện đại.
Các dây chuyền sản xuất đều được lắp đặt
các hệ thống lọc bụi và hệ thống xử lý khí
phát thải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới
sức khỏe người lao động và tránh ô nhiễm
môi trường
Tất cả chất thải trong quá trình sản xuất đều
được xử lý để tái sử dụng hoặc dùng làm
nguyên liệu sản xuất các sản phẩm thân
thiện môi trường. Hiện tại với chất thải lỏng
VICOSTONE sử dụng hệ thống xử lý nước
tuần hoàn sử dụng hóa chất lắng, nước sau
xử lý được tái sử dụng. Với các chất thải rắn
được sử dụng làm nguyên vật liệu sản xuất
gạch không nung như gạch block bê tông
nhẹ hoặc các sản phẩm vữa khô trộn sẵn.

Sản phẩm hoàn thiện
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SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU AN TOÀN
QUY TRÌNH LỰA CHỌN, KIỂM SOÁT NGUYÊN VẬT LIỆU
Nguồn nguyên liệu quartz được cung cấp bởi các nhà cung cấp lớn từ Bỉ, Tây Ban Nha, Ấn Độ và
Thổ Nhĩ Kỳ với hệ thống thiết bị dây chuyền hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình
vận hành đảm bảo loại bỏ tuyệt đối các tạp chất trước khi xuất bán làm nguyên vật liệu cho
VICOSTONE đồng thời đảm bảo an toàn, môi trường ở mọi công đoạn xử lý.
Từ năm 2014, VICOSTONE bắt đầu chú trọng nghiên cứu, triển khai tìm kiếm nguồn cung cấp
quartz trong nước nhằm hướng tới các mục tiêu chiến lược: Giảm chi phí, giá thành sản xuất;
đảm bảo một phần nguồn cung quartz mà không cần nhập khẩu. Các kết quả bước đầu đạt
được trong hai năm 2014 - 2015 là tiền đề rất tốt cho việc hoạch định nguồn cung cũng như
xây dựng chiến lược nội địa hóa trong giai đoạn 2016-2020.
Nguyên vật liệu đầu vào trước khi nhập kho được kiểm soát, kiểm tra trực tiếp bởi nhân viên
KCS theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn môi trường và
phù hợp với công nghệ sản xuất của VICOSTONE. Sau khi nhập kho, nguyên vật liệu được bảo
quản theo tiêu chuẩn, không để xảy ra tình trạng suy giảm chất lượng trong quá trình lưu kho
chờ sản xuất.

Vật tư, nguyên liệu
mua về

Thông báo
bộ phận liên quan

Nhựa Polyester Resin nguyên sinh dạng lỏng được nhập khẩu trực tiếp từ Singapore,
Malaysia và Đài Loan với tổng khối lượng khoảng 1.100 tấn/tháng. Hiện nay, Công ty cũng
đã và đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm kiếm mở rộng thêm nhà cung cấp mới ở khu vực
ASEAN - AFTA để đa dạng hóa nguồn cung như Philippines, Malaysia.
Hoá chất, bột màu được nhập khẩu trực tiếp từ các nước thuộc Liên minh Châu Âu như
Đức, Bỉ, Hà Lan
Tất cả các nhà cung cấp phải có đầy đủ bằng chứng đảm bảo nguyên vật liệu đáp ứng các yêu
cầu về chất lượng, an toàn và bền vững với môi trường, có xuất xứ rõ ràng.

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP
VICOSTONE hiện đã thiết lập và duy trì một mạng lưới các nhà cung ứng nguyên vật liệu đảm
bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu sản xuất với giá mua cạnh tranh. Định kỳ 6 tháng một
lần Công ty tiến hành đánh giá và xem xét lại khả năng, năng lực của từng nhà cung cấp để có
sự điều chỉnh kịp thời.
VICOSTONE luôn đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với các Nhà cung cấp nguyên vật liệu
liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người lao động. Các nhà cung
cấp chính được đánh giá định kỳ trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn của hệ thống trách nhiệm
xã hội SA 8000 bằng hai hình thức:
-

Xử lý sản phẩm
không phù hợp

Không đạt

Kiểm tra

Đạt

Nhà cung cấp tự đánh giá qua phiếu khảo sát do Công ty gửi;

Công ty đánh giá trực tiếp tại khu vực sản xuất của nhà cung cấp kết hợp trong các
chuyến công tác.
Bên cạnh các yếu tố về kỹ thuật, giá cả, dịch vụ, VICOSTONE đánh giá nhà cung cấp cả ở phương
diện trách nhiệm của nhà cung cấp đối với môi trường bằng các biện pháp tốt nhất có thể (kể
cả thuê tư vấn).

Nhập kho

Quy trình đánh giá & phê duyệt nhà cung cấp:

THÔNG TIN NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ CỦA NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO

Đề nghị
mua hàng

Tìm hiểu yêu cầu
của hàng hóa

Tìm hiểu
nhà cung cấp

Đánh giá
nhà cung cấp

Hiện nay, tất cả nguyên vật liệu chính đều được VICOSTONE nhập khẩu trực tiếp từ các nhà
cung cấp lớn, có uy tín trên thế giới, cụ thể:
Cập nhật danh sách
nhà cung cấp
đã được phê duyệt

Đá thạch anh được nhập khẩu trực tiếp Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ với tổng khối
lượng khoảng 5.600 tấn/tháng.

44

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2015

Phê duyệt
nhà cung cấp

45

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Trong quá trình hoạt động, VICOSTONE luôn tuân thủ triệt để và không ngừng cải tiến các hệ
thống tiêu chuẩn HSEQ (Sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng), qua đó giúp cung cấp
sản phẩm đạt yêu cầu cho khách hàng, cũng như đảm bảo quyền lợi, chế độ phúc lợi, môi
trường làm việc cho người lao động bao gồm :

Trên sản phẩm VICOSTONE được thể hiện đầy đủ, thông qua barcode, các thông tin về: tên, mã
sản phẩm, loại bề mặt (polished (mặt bóng), honed (mặt nhám), leather (mặt sần)), số lô, số
shade (màu sắc) đảm bảo sản phẩm có đầy đủ các thông tin nhận biết cần thiết, thuận tiện khi
cần kiểm tra, tra cứu nguồn gốc sản phẩm.

Hệ thống Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 gồm: 01 Sổ
tay, 08 Quy trình, 70 quy định, 14 quyết định

Tên thương hiệu sản phẩm VICOSTONE cũng được in ở mặt sau tấm đá, nhằm tăng tính nhận
diện của thương hiệu đối với khách hàng tại các thị trường mà sản phẩm VICOSTONE được
phân phối dưới thương hiệu riêng của nhà phân phối.

Hệ thống Trách nhiệm xã hội SA 8000:2008: 01 Sổ tay, 05 thủ tục và các quy chế, quy
định, quyết định khác.
-

Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2004: 01 Sổ tay, 09 Quy trình

-

Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008: 01 Sổ tay, 38 Quy trình.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Để đảm bảo việc áp dụng các tiêu chuẩn HSEQ có hiệu quả tại, Công ty đã liên hệ và hợp tác với
các tổ chức chứng nhận uy tín trên thế giới (có đại diện tại Việt Nam) đánh giá và chứng nhận
hệ thống HSEQ của Công ty:
TT

Tiêu chuẩn

Ngày ban
hành chứng
nhận lần đầu

Ngày ban
hành chứng
nhận hiện tại

Ngày ban hành
chứng nhận
tiếp theo

Số chứng nhận

Tổ chức
chứng nhận

1

ISO 14001:2004

25/10/2006

20/10/2015

19/10/2018

00063315/15/E

DAS

2

SA 8000:2008

21/12/2010

20/12/2013

20/12/2016

SA 569249

BSI

3

OHSAS 18001:2007 20/10/2015

20/08/2018

00063315/O/15

DAS

4

ISO 9001:2008

20/08/2018

63315/VN/Q

DAS

05/11/2012

20/10/2015

Ngoài ra, VICOSTONE cũng đã được các tổ chức như Viện Vật liệu xây dựng (Bộ Xây Dựng), Tổ
chức an toàn thực phẩm Hoa Kỳ, Tổ chức SGS – Vương Quốc Anh… cấp chứng nhận về chất
lượng sản phẩm, chứng nhận sản phẩm an toàn đối với người sử dụng và môi trường như:
Stt
1
2
3

4

5
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Nội dung
Đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm Đá ốp lát nhân
tạo phù hợp QCVN 16:2014/BXD, nhóm sản phẩm
gạch, đá ốp lát.
Tiêu chuẩn NSF, chứng nhận sản phẩm an toàn khi tiếp
xúc trực tiếp với thực phẩm.
Tiêu chuẩn Greenguard, chứng nhận sản phẩm an toàn
cho môi trường không khí trong nhà, an toàn đối với trẻ
em và trường học
Tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn EN 15285:2008) chứng
nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu về kích thước và
có khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước, chống mài
mòn, và độ bền uốn đạt tiêu chuẩn.
Chứng chỉ Microbial Resistance chứng nhận sản phẩm
là loại vật liệu không bị nhiễm khuẩn, chống vi khuẩn
sinh sống trên bề mặt, đảm bảo an toàn cho người sử
dụng và môi trường

Thời hạn hiệu lực

Tổ chức
chứng nhận

12/2014 – 12/2017

Viện Vật liệu xây dựng
(Bộ xây dựng)

04/2009 – 12/2016
05/2009 – 09/2016

12/2009 – 04/2018

05/2009 – 09/2016

Các tiêu chuẩn về kĩ thuật, đặc tính sản phẩm, thông tin về các chứng chỉ sản phẩm, chính sách
bảo hành của sản phẩm cũng được cập nhật chi tiết, đầy đủ trên website của Công ty.

NSF International (Tổ chức an
toàn thực phẩm Hoa Kỳ)
Greenguard Environmental
Institute (Tổ chức Vật liệu xanh
quốc tế)
SGS United Kingdom Ltd (Tổ
chức SGS – Vương Quốc Anh)
Greenguard Environmental
Institute (Tổ chức Vật liệu xanh
quốc tế)

VICOSTONE đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, nhờ vậy mà Công
ty đã tiếp cận trực tiếp với nhiều khách hàng và đưa ra nhiều giải pháp đáp ứng được các yêu
cầu của khách hàng trước, trong và sau bán hàng. Tất cả các phản hồi, khiếu nại của khách
hàng, đều được Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty trả lời sớm và đầy đủ.
Bên cạnh đó VICOSTONE cũng đã thiết kế và đưa ra thị trường các sản phẩm dịch vụ giá trị gia
tăng như vali đựng mẫu với thiết kế nhỏ, gọn phù hợp cho đại lý bán hàng, lưỡi cắt phục vụ
nhà chế tác đảm bảo hiệu suất sử dụng cao nhất với chi phí rẻ nhất.

Tiếp nhận phản hồi,
khiếu nại của khách hàng

Thông báo đến
các bộ phận
liên quan

Tập hợp, xác nhận
và phân loại
phản hồi khách hàng

Xác minh thông tin
và đưa ra phương pháp xử lý

Thông báo các bộ phận liên quan
để tiến hành các biện pháp
khắc phục. phong ngừa (nếu có)

Xử lý, phản hồi
khách hàng (email,fax...)

Kiểm tra, phê duyệt
phương pháp xử lý

Qui trình tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại của khách hàng
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MÔI TRƯỜNG
& NĂNG LƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE, AN TOÀN,
MÔI TRƯỜNG
CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG
Với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo môi
trường bền vững, VICOSTONE đã triển khai xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống các tiêu
chuẩn HSEQ gồm: Hệ thống Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, Hệ
thống Trách nhiệm xã hội SA 8000:2008 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2004.
Với việc duy trì đồng thời 03 hệ thống trên, VICOSTONE có thể khẳng định hầu hết các khía
cạnh liên đến quản lý sức khỏe, an toàn người lao động, bảo vệ môi trường đều được kiểm soát
chặt chẽ đảm bảo không chỉ tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam mà còn phù hợp
với các tiêu chuẩn quốc tế.

Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí cụ thể như sau:

TT

1

2

ISO
14001:2004

OHSAS
18001:2007

3

4

Vị trí
Đại diện Lãnh đạo về
Hệ thống HSEQ

Chỉ đạo công tác An toàn – Vệ sinh lao động – Môi trường –
Phòng chống cháy nổ và Chăm sóc sức khỏe người lao động
trong toàn Công ty

Trưởng Ban An toàn

- Bảo đảm công tác AT - VSLĐ - MT - PCCN và Chăm sóc sức
khỏe người lao động trong Công ty được thực hiện hiệu quả
thông qua việc xây dựng và điều phối hệ thống các chính
sách, quy chế, quy định, quy trình quản lý.
- Bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của
nhà nước về công tác bảo hộ lao động trong Công ty

Nhân viên ATVSLĐ

- Đảm bảo thực hiện các quy định của nhà nước về công tác
BHLĐ trong Công ty;
- Đảm bảo ngăn ngừa tai nạn lao động;
- Đảm bảo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường
trong Công ty

Nhân viên phòng chống cháy nổ và vệ sinh
môi trường

- Đảm bảo ngăn ngừa cháy nổ;
- Đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng và tính sẵn sàng
của các phương tiện chữa cháy
- Đảm bảo có sự giám sát chặt chẽ về khối lượng vận chuyển
chất thải của Công ty

Nhân viên y tế

- Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người lao động,
ngăn ngừa dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm.
- Đảm bảo tính kịp thời, chính xác trong công tác sơ, cấp
cứu người bị tai nạn lao động hoặc ốm đau đột xuất

SA
8000
5

Chức năng, nhiệm vụ

Cơ cấu phụ trách công tác quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường tại VICOSTONE như sau:
Đại diện Lãnh đạo về
Hệ thống HSEQ

Bộ phận An toàn

Nhân viên
ATVSLĐ

50

Nhân viên PCCN
& VSMT

Nhân viên
y tế
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Chất thải sinh
hoạt/Chất thải
sản xuất

52
- Thuê các đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý các chất
thải rắn
- Các chất thải sản xuất được tái sử dụng cho các sản
phẩm tái chế, hoặc thuê đơn vị chức năng xử lý

Chất thải rắn
độc hại
Thu gom tập trung tại kho lưu giữ chất thải độc hại và
thuê các đơn vị có kinh nghiệm vận chuyển và được xử
lý theo quy định

Sự cố cháy nổ
Nghiêm túc thực hiện các biện pháp PCCC, sử dụng các
công cụ bảo hộ lao động, giám sát thực hiện các biện
pháp phòng ngừa trong trường hợp có sự cố
Ban An toàn và
các đơn vị sản
xuất chịu trách
nhiệm chính

Bản quản lý Khu
công nghệ cao
Hòa Lạc và các
Cơ quan chức
năng của Nhà
Nước

Xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và tác động môi trường

Đánh giá rủi ro và đánh giá tác động môi trường là “xương sống” và là một trong những
quy trình quan trọng nhất của hệ thống HSEQ tại VICOSTONE. Theo đó, từng công đoạn
sản xuất đều được xác định mối nguy, đánh giá rủi ro và những tác động có thể ảnh hưởng
tới môi trường. Việc đánh giá được chia theo thang điểm tùy vào phạm vi tác động, khả
năng xảy ra từ đó đưa ra phương án, biện pháp giảm thiểu tối đa những rủi ro cũng như
tác động tới môi trường.

Việc đánh giá tác động môi trường tổng thể dự án được thực hiện ngay từ những ngày đầu xây
dựng nhà máy và đã được Nhà nước xác nhận. Hàng năm việc xác định mối nguy, đánh giá rủi
ro và đánh giá tác động môi trường được thực hiện một cách khoa học theo những hướng dẫn
quy trình và phương pháp thực hiện. Cũng từ vấn đề này, hàng loạt các quy trình, quy định và
hướng dẫn về an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ được thiết lập để chắc chắn các rủi
ro được kiểm soát, đảm bảo một cách tốt nhất về an toàn cho tất cả các công việc, cũng như
tăng cường sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu và hạn chế tối đa việc phát thải ra môi trường.
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Bản quản lý Khu
công nghệ cao
Hòa Lạc

3

- Nước thải sinh hoạt: xử lý bằng bể lắng và hệ thống
nước thải tập trung (công suất: 25m3/ ngày)
- Nước thải sản xuất: được đưa vào hệ thống xử lý tuần
hoàn để phục vụ cho sản xuất (công suất: 250m3/giờ)

2

Thu gom qua hệ thống ống cống định kỳ 6 tháng

Trách nhiệm
giám sát,
thanh tra

1

Bảng tóm tắt các hoạt động quản lý môi trường

- Định kỳ bảo trì/bảo dưỡng, kiểm định thiết bị;
- Quy trình hướng dẫn vận hành cẩu trục;
Đứt cáp cẩu trục
- Đào tạo, huấn luyện vận hành cho người điều khiển;
- Trang bị thêm bảo hộ lao động cho người điều khiển pa lăng: quần áo BHLĐ, mũ cứng
- Định kỳ bảo trì/bảo dưỡng thiết bị; thực hiện kiểm tra tình trạng thiết bị hàng ngày;
- Nội quy vận hành xe nâng;
- Đào tạo, huấn luyện vận hành cho người điều khiển;
Khu vực Nạp Va chạm với xe nâng
- Làm kín các đầu băng tải và hệ thống cấp liệu cho xe skip;
liệu
- Thay thế hệ thống gầu tải nạp bột vào silo bằng vít tải;
- Sử dụng máy hút bụi công nghiệp.
- Định kỳ đo kiểm nồng độ bụi tại khu vực nạp liệu.
- Nắp hệ thống hút bụi khu vực hopper nạp liệu và nạp bột, các đầu băng tải, hệ thống cân liệu;
Bụi phát sinh trong quá trình vận hành gây
- Trang bị bảo hộ lao động;
bệnh về đường hô hấp.
- Nắp thêm hệ thống cân silan bằng vòi khí thay thế cho nạp bằng xe nâng;
- Định kỳ kiểm tra thay thế các bảo hộ lao động ứng phó sự cố khẩn cấp.
- Nắp hệ thống sensor báo cửa mở mix không thể chạy.
Máy chạy khi có người bên trong
- Đào tạo tuân thủ sử dụng phương tiện cảnh báo khi sử dụng các phương tiện an toàn
- Trang bị bảo hộ lao động;
Sốc hóa chất tại khu vức có không gian hẹp. - Sủ dụng hệ thống quạt thông gió;
- Nắp hệ thống hút mùi di động khi vệ sinh trong Mix
- Trang bị bảo hộ lao động;
Hóa chất bắn vào người, hơi hóa chất bay gia
- Tập huấn ứng phó tình huống chảy tràn hóa chất.
hít phải.
- Đào tạo kiến thức cơ bản về về hóa chất sử dụng, phương án sơ cứu khi tiếp xúc với hóa chất;
Khu vực trộn
- Quy định tuân thủ sử dụng hóa chất; chỉ nạp vào đủ số lượng hóa cần dùng không để bên ngoài.
liệu
- Tách khu vực có chứa hóa chất và nguồn điện.
- Nắp hệ thống hút mùi khu vực nạp catalyst
- Trang bị bình chữa cháy, thùng cát chữa cháy.
Cháy nổ
- Nội quy về việc sử dụng hóa chất.
- Trang bị bảo hộ lao động;
- Tập huấn, diễn tập xử lý khi có cháy nổ; diễn tập ứng phó tình huống chảy tràn hóa chất; diễn tập thoát hiểm; diễn tập
phòng cháy chữa cháy.
Tiếng ồn , độ rung động phát ra khi máy rung
Khu vực
- Trang hộ nút bịt tai cho người lao động;
ép hoạt động ảnh hưởng sức khỏe người vận
rung ép
- Nắp hệ thống làm kín máy rung ép
hành
Dò điện
- Nối đất an toàn
Tiếng ồn do các đầu mài cắt gọt
- Trang hộ nút bịt tai cho người lao động;
- Bao che chắn từng đầu mài
Các thanh đá mài văng vào người
- Tuân thủ đúng qui trình tháo lắp đá mài
Khu vực mài
- Trang bị khẩu trang
Hít phải bụi
- Bao che các đầu mài
- Nước làm mát và dập bụi

Nước mưa chảy
tràn

Biện pháp kiểm soát

Hệ thống điều hòa, thông khí

Rủi ro

Bụi, khí thải, mùi
Trách nhiệm
thực hiện

Khu vực sản
xuất

Nước thải
Biện pháp bảo vệ môi trường

TT

Chất thải
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SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ
Để kiểm soát và quản lý việc sử dụng năng lượng hiệu quả, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo
sử dụng năng lượng hiệu quả. Ban chỉ đạo có chức năng chỉ đạo, giám sát việc sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các bộ phận trong Công ty. Công ty cũng đã ban hành quy định
sử dụng năng lượng tiết kiệm, có chế tài cụ thể đối với các trường hợp vi phạm và tất cả các bộ
phận trong Công ty đều ký cam kết sử dụng năng lượng tiết kiệm. Nhờ đó, hiệu quả sử dụng
điện, gas và dầu diezel đã tăng một cách đáng kể, góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí
sản xuất kinh doanh và nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.
Ngoài ra, Công ty cũng thuê Công ty Cổ phần tiết kiệm năng lượng Bách Khoa thực hiện kiểm
toán năng lượng vào 06 năm 2015. Lần kiểm toán tiếp theo sẽ được thực hiện trong năm 2018
(Theo quy định 3 năm/lần). Kiểm toán năng lượng là một trong những biện pháp giúp doanh
nghiệp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh.

b. Năng lượng Gas
Để tiết kiệm gas trong các hoạt động sản xuất, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp tại các
nhà máy, cụ thể như sau:
Tăng cường bảo ôn hệ thống cung cấp nhiệt, giữ nhiệt của lò dưỡng hộ đảm bảo
nhiệt tổn hao là nhỏ nhất.
Điều chỉnh lượng gas và gió vừa đủ tránh thừa gas (hiện tượng khói đen thoát ra
đường ống nhiều là biểu hiện của đốt thừa gas). Với từng sản phẩm, nhiệt độ lò dưỡng hộ
được đặt hợp lý, tránh thừa nhiệt. Duy trì đủ khuôn nắp để sử dụng tối đa các tầng lò. Khi
nhiệt độ lò dưỡng hộ đặt thấp thì điều chỉnh ít gas và gió để nhiệt độ buồng đốt thấp và
ngược lại.
Hiệu quả sử dụng năng lượng gas qua các năm được thể hiện qua bảng số liệu sau:

CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG:
a. Năng lượng điện
Hàng năm, các đơn vị trong Công ty đều có kế hoạch đăng ký tiết kiệm điện với nhiều giải
pháp như:
Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chỉ sử dụng các đèn chiếu sáng tại từng vị trí làm
việc khi không đủ độ sáng.
Chỉ sử dụng các thiết bị khi cần thiết và sử dụng ở chế độ hợp lý để nâng cao hiệu
suất.
Nhiệt độ điều hòa để trong khoảng từ 25oC ÷ 28oC, đóng kín cửa ra vào, cửa sổ khi
điều hòa đang hoạt động, tắt điều hòa 30 phút trước khi về.
Trong năm 2015, Công ty đã chỉ đạo triển khai hàng loạt biện pháp sử dụng năng lượng có
hiệu quả vào trong sản xuất nhờ đó hiệu quả sử dụng năng lượng điện qua các năm đạt
được như sau:

Năm

2013

Lượng điện tiêu
thụ (KWh)
10.562.667

Lượng điện tiêu
thụ TB (KW/1m2
sản phẩm)
18,62

20

12.963.852

15

2015

13.109.274

14,93

Lượng Gas tiêu
thụ (Kg)

Lượng Gas tiêu
thụ TB (Kg/1m2
sản phẩm)

2013

135.371

0,22

2014

193.920

0,23

2015

182.324

0,2

15

15

14,93

c. Dầu diezel

2014

2015

2013

2014

0,2

2015

Hiệu quả sử dụng năng lượng dầu diezel cụ thể như sau:

Năm

Lượng Diezel
tiêu thụ (Lít)

Lượng dầu Diezel
tiêu thụ TB (Lít/1m2
sản phẩm)

2013

151.305

0,25

2014

130.933

0,15

2015

136.915

0,15

Hiệu quả sử dụng điện (2013 – 2015),
ĐVT: KWH/m2 sản phẩm
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0,23

Nhằm đảm bảo sử dụng dầu diezel hiệu quả, tránh thất thoát ra môi trường, Công ty đã
tăng cường quản lý xe di chuyển nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật xe tốt, tuyên truyền nâng
cao trình độ cho lái xe hiểu biết về mức tiêu hao nhiên liệu trong từng công việc để mọi lái
xe tham gia tiết kiệm dầu diezel.

10

2013

0,22

Hiệu quả sử dụng gas (2013 – 2015),
ĐVT: kg/m2 sản phẩm

18,62

5

2014

Năm

0,3

0,25

0,25
0,2
0,15

0,15

0,15

2014

2015

0,1
0,05
2013

Hiệu quả sử dụng dầu Diezel (2013 – 2015),
ĐVT: lít/m2 sản phẩm

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2015

55

SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC HIỆU QUẢ
Xác định nước là yếu tố quan trọng cần quan tâm trong chuỗi hoạt động bảo vệ môi
trường, bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước (bao gồm Hệ thống xử lý nước
tuần hoàn và Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt) theo đúng tiêu chuẩn quy định của pháp
luật, Công ty đã ban hành quy định định mức sử dụng nước sạch cho các nhà máy và các
bộ phận trong Công ty nhằm mục tiêu sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài nguyên nước và
hạn chế tối đa sự lãng phí.

Một số biện pháp quản lý nguồn nước mà Công ty đang áp dụng:
Ban hành quy định về định mức sử dụng nước sạch cho các nhà máy và các bộ phận
trong Công ty.
Tăng cường công tác giám sát, phân tích số liệu thống kê sử dụng nước, tìm điểm
không phù hợp để đề ra các giải pháp khắc phục.

Tình hình sử dụng nguồn nước từ năm 2013 – 2015 tại Công ty như sau:

Năm

Lượng nước tiêu thụ
(m3)

Lượng nước tiêu thụ TB
(m3/1m2 sản phẩm)

Năm 2013

61.055

0,088

Năm 2014

48.759

0,049

Năm 2015

41.239

0,038

0,1

Hiệu quả sử dụng nguồn nước trong năm 2015 đã tăng 22% so với năm 2014 và tăng 57%
so với năm 2013.

Đã thay đường ống dẫn nước Sông Đà vào Công ty từ cuối tháng 06 năm 2015 với
mức chi phí đầu tư 61.682.000 đồng. Kết quả đạt được tính đến hết tháng 12 năm 2015, giá
trị tiền nước tiết kiệm được/1m2 sản lượng bình quân 2 nhà máy năm 2015 so với 2014 là
105 đồng/1m2. Như vậy, tổng giá trị tiền nước tiết kiệm được tính đến hết tháng 12 năm
2015 so với năm 2014 là 103 triệu đồng.
Công ty sử dụng hệ thống xử lý nước tuần hoàn để cung cấp nước cho các dây
chuyền mài giúp tiết kiệm nước sạch. Hệ thống này cung cấp 500 m3/h cho các dây chuyền
mài, nhờ đó giảm được rất nhiều lượng nước sạch sử dụng cho sản xuất.

0,088

0,08
0,06

0,049
0,038

0,04
0,02
2013

2014

2015

Hiệu quả sử dụng nước (2013 – 2015), ĐVT: m3/m2 sản phẩm
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QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI
Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATLĐ-MT-PCCC được các phòng ban trong
Công ty tuân thủ nghiêm túc và được Ban An toàn giám sát chặt chẽ. Định kỳ hàng năm,
Công ty mời đơn vị có chức năng tới đánh giá hoạt động quản lý môi trường, trên cơ sở kết
quả đánh giá, Công ty đưa ra các phương án nhằm cải tiến hệ thống quản lý môi trường
theo tiêu chuẩn ISO14001:2004
Các loại rác thải tại Công ty được phân loại triệt để ngay tại nguồn phát sinh. Hiện tại Công
ty phát sinh 02 loại chất thải gồm: chất thải thông thường và chất thải nguy hại
Đối với chất thải thông thường: phát sinh chủ yếu từ quá trình sản xuất; lượng bùn
thải từ hệ thống xử lý nước tuần hoàn được Công ty thu gom lại và tái sử dụng làm nguyên
vật liệu sản xuất gạch bê tông bọt;
Đối với rác thải sinh hoạt, chất thải rắn (bavia đá vỡ, đá mài) Công ty thuê đơn vị vận
chuyển thu gom, xử lý tập kết theo quy định của Nhà nước
Đối với chất thải nguy hại: Công ty xây dựng 01 kho lưu giữ chất thải nguy hại tạm
thời theo đúng quy định pháp luật môi trường; định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng
thu gom, vận chuyển, xử lý và làm chứng từ, báo cáo với cơ quan Nhà nước theo đúng tần
suất quy định.

Tại các vị trí nhạy cảm dễ phát sinh bụi như khu vực trộn liệu đều được lắp đặt hệ thống
chụp hút. Các ống hút sử dụng ống thép mạ kẽm được chế tạo sẵn chuyên dụng trong các
hệ thống HAVC (Nhiệt, Thông gió và Điều hòa không khí). Với những đầu hút di động phải
dùng ống như xoắn lõi thép co giãn theo vị trí thay đổi. Nhờ có hệ thống chụp hút được bố
trí ngay tại khu vực sử dụng nên khí thải thoát ra dưới tác dụng của áp suất âm gây ra bởi
quạt hút sẽ theo hệ thống đường ống ra thiết bị xử lý.
Vì có đặc điểm là chu kỳ làm việc gián đoạn xen kẽ với chu kỳ hoàn nguyên nên thiết bị này
bao giờ cũng có hai hay nhiều ngăn (hay nhiều block trong cùng 1 ngăn) để có thể ngừng
làm việc từng ngăn (hay từng block) mà rũ bụi. Tải trọng không khí của vải lọc thông
thường là 150~200 m/h. Trở lực của thiết bị khoảng 120~150 kg/m2. Chu kỳ rũ bụi là 2~3 h.
Chất lượng không khí xung quanh sau hệ thống xử lý 2015

Stt

Thông số
phân tích

Phương pháp phân
tích

Khu vực cổng
Nhà máy

Khu vực giáp
dân Nhà máy

QCVN 05:2013/
BTNMT

1.

Bụi lơ lửng

TCVN 5067:1995

189

163

300

2.

Bụi PM10

TCVN 5067:1995

107

96

150 (24 giờ)

Kể từ khi thành lập cho đến nay Công ty chưa một lần vi phạm các quy định của pháp luật
môi trường.

3.

Bụi PM 2.5

TCVN 5067:1995

41

32

50 (giờ)

4.

SO2

TCVN 5971:1995

151

148

350

Một số hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường:

5.

CO

SOP-QT-32

<5000

<5000

3000

Hệ thống lọc bụi

6.

NO2

TCVN 6137:2009
(ISO6768:1998)

34

35

200

Khoang chứa khí sạch

7.

O3

MASA 411

<10

<10

200

Cần giũ bụi

8.

Styren

NIOSH 1501

21,7

KPHĐ

9.

Aceton

NIOSH 1501

KPHĐ

KPHĐ

Thiết bị lọc bụi túi vải

Túi vải lọc bụi

260 (24 giờ)

Nguồn: Kết quả QTMT tháng 6/2015 do Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động thực hiện

Khoang chứa khí vào
Quạt hút

QCVN
06:2009/
BTNMT

Khoang chứa bụi

Các thông số đo đạc đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung
quanh (QCVN 50:2013/BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại
trong không khí xung quanh (QCVN 06:2009/BTNMT).

Chân đỡ thiết bị

Thùng chứa bụi
Miệng hút
Khu sản xuất

58

Miệng thổi
Khu sản xuất
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QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ CHẤT THẢI
Hệ thống hút khí styrene

Nước thải từ các khu vệ sinh và khu nhà ăn được thu gom về ngăn bơm trước cụm xử lý
nước thải và được bơm vào bể lắng, đồng thời có chức năng điều hòa lưu lượng, nồng
độ và phân hủy bùn. Sau đó nước thải được chảy sang bể lọc kỵ khí (BASTAF). Trong bể
này, nước thải đi qua bể theo chiều zíc zắc nhờ các vách ngăn và các ống hướng dòng
đặt trong bể. Trong các ngăn có dòng hướng lên (2-4 ngăn nối tiếp), nước thải đi xuyên
qua lớp bùn đáy bể. Các vi khuẩn kỵ khí, có rất nhiều trong lớp bùn cặn đáy bể, sẽ hấp
thụ, phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải, đồng thời cặn cũng được giữ lại và
phân hủy.
Nước thải sau xử lý kỵ khí trong bể BASTAF lại được đưa sang bể xử lý hiếu khí, nơi diễn
ra quá trình lọc sinh học hiếu khí. Bên trong bể có lớp vật liệu tiếp xúc bằng polymer
rỗng, có diện tích tiếp xúc bề mặt lớn, là chỗ trú ngụ cho các vi sinh vật hiếu khí có ích,
có chức năng hấp thụ, chuyển hóa, phân hủy các bề mặt các vật liệu lọc càng lớn, hiệu
quả xử lý càng tăng.
Sơ đồ Hệ thống xử lý khí thải

Khí thải phát sinh từ các khu vực có sử dụng chất phụ gia được lắp đặt hệ thống chụp
hút. Nhờ có hệ thống chụp hút được bố trí ngay tại khu vực sử dụng nên khí thải thoát
ra dưới tác dụng của áp suất âm gây ra bởi quạt hút sẽ theo hệ thống đường ống ra
Xyclon. Các ống hút sử dụng ống thép mạ kẽm được chế tạo sẵn chuyên dụng trong
các hệ thống HVAC.

Bùn – màng vi sinh vật bong ra cùng nước thải từ các giá thể vi sinh được tách ra trong
bể lắng
Sau bể lắng 2, dòng nước thải sau xử lý được khử trùng bằng dung dịch hóa chất khử
trùng trước khi thải ra môi trường.
Kết quả phân tích chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý 2015

Chất lượng không khí xung quanh sau hệ thống xử lý 2015
Stt

Thông số
phân tích

Phương pháp
phân tích

1.

pH

TCVN 6492:2011

2.

Nhiệt độ

TCVN 4557:1988

3.

COD

Nguồn: Kết quả QTMT tháng 6/2015 do Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động thực hiện

4.

Các thông số đo đạc đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi và các chất vô cơ (QCVN 19:2009/
BTNMT) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi và các chất hữu cơ (QCVN 20:2009/BTNMT).

Stt
1.
2.

Thông số
phân tích
Styren
Aceton

Ống hút khí
styrene NM1
67,4

Ống hút khí
styrene NM2
31,4

QCVN 20:2009/
BTNMT
100

Đơn vị

Kết quả

QCVN 14:2008/BTNMT

7,26

5-9

C

30,2

SMEWW 5220C:2012

mg/l

10,9

BOD5

TCVN 6001-1:2008

mg/l

4,6

50

5.

SS

TCVN 6625:2000

mg/l

28

100

6.

As

SMEWW 3114B: 2012

mg/l

0,0018

Hệ thống nước thải sinh hoạt

7.

Hg

TCVN7877:2008

mg/l

KPHĐ

8.

Pb

SMEWW 3113B : 2012

mg/l

KPHĐ

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

9.

Cd

SMEWW 3113B : 2012

mg/l

KPHĐ

10.

Fe

SMEWW 3111B : 2012

mg/l

0,192

11.

Dầu mỡ khoáng

TCVN 5070: 1005

mg/l

1,24

Cấp khí

O

Nguồn: Kết quả QTMT tháng 6/2015 do Trạm Quan trắc và Phân tích Môi trường Lao động thực hiện
Nước thải
trước xử lý

60

Ngăn lắng
và
bể điều hòa

Ngăn lọc
kỵ khí

Ngăn lọc
hiếu khí

Bể
tách bùn

Bể
khử trùng

Hệ thống thoát
nước KCN
Bắc Phú Cát

Các thông số đo đạc đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
nước thải sinh hoạt.
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CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với mục đích góp phần cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, giảm giá
thành, VICOSTONE đã triển khai chương trình cải tiến KAIZEN 5S trên toàn Công ty và được CBCNV
hưởng ứng nhiệt tình. Tại các khu vực sản xuất luôn có hòm đựng phiếu đề xuất cải tiến để các
CBCNV đóng góp những ý tưởng, những kiến nghị, những đề xuất cải tiến về chất lượng, an toàn,
môi trường……Bên cạnh đó Công ty cũng định kỳ tuyên truyền CBCNV sử dụng hợp lý tài nguyên,
năng lượng tại tất cả các đơn vị.

Phát triển nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cốt lõi trong phát triển bền vững tại VICOSTONE.
Sau 13 năm xây dựng và phát triển, VICOSTONE đã đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên,
tài sản lớn nhất mà VICOSTONE có được chính là đội ngũ 581 cán bộ công nhân viên có trình độ
chuyên môn cao, sự nhiệt huyết và lòng tận tâm đang làm việc dưới mái nhà chung của Công ty.

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đối với VICOSTONE, việc tìm kiếm và thu hút nhân tài luôn được đặt lên hàng đầu. Nguyên tắc
tuyển dụng của VICOSTONE là lựa chọn những ứng viên phù hợp từng vị trí dựa trên phẩm
chất, khả năng và kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Xây dựng thương hiệu tuyển dụng thông
qua các chính sách và chương trình hành động để thu hút nhân tài.

Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động được Công ty giao cho Bộ phận An toàn thực hiện
hàng ngày. Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đều được kiểm định kỹ
thuật an toàn theo đúng định kỳ.
Hàng năm Công ty tổ chức nhiều đợt tập huấn, diễn tập nhằm giúp cán bộ công nhân viên
biết cách ứng phó khi có sự cố xảy ra. Công tác huấn luyện an toàn lao động được thực hiện với
100% CBCNV vào làm việc tại Công ty.
Những người làm công việc vận chuyển, lưu giữ, pha trộn hóa chất cũng được Công ty phổ
biến diễn tập chảy tràn ứng phó khi xảy ra sự cố tràn đổ.
Tổng chi phí tập huấn đào tạo công tác ATVSLĐ, PCCC, Y tế trong năm 2015: 143,2 triệu đồng

TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN
Để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, Công ty đã xây dựng định mức
BHLĐ và trang bị đầy đủ, kịp thời các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, hướng
dẫn cách thức sử dụng cho người lao động.
Chi phí thực hiện trang bị trong năm 2015: 1.226.860.000 VNĐ

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG
VICOSTONE xây dựng chính sách lương dựa trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, cạnh tranh
và hợp lý theo phương pháp 3P (đánh giá theo năng lực, vị trí, hiệu quả công việc). Mức lương
của người lao động được xác định theo vị trí chức danh công việc, dựa trên những tiêu chí
đánh giá rõ ràng và mang tính định lượng, đảm bảo phù hợp với năng lực và kết quả công việc
đạt được.
Thu nhập bình quân liên tục tăng qua các năm và đạt 15,179 triệu đồng/tháng vào năm 2015,
tăng 17,19 % so với năm 2014.
16,000

15,179

14,000

12,953
11,663

10,000

8,293

8,000

Trong năm 2015 công tác kiểm soát ATVSLĐ tại VICOSTONE được triển khai tốt, nên không có
trường hợp TNLĐ nào xảy ra.

Nội dung

5,913

4,000
-

2,193

Chi phí biện pháp kỹ thuật an toàn

2

Chi phí kỹ thuật vệ sinh

3

Chi phí phương tiện bảo vệ cá nhân

1.226.860.000

4

Chi phí chăm sóc sức khỏe NLĐ

7.857.000.000

5

Chi phí tuyên truyền, huấn luyện

83.000.000
9.680.860.000

8,460

3,348

Thu nhập bình quân (2005 - 2015)

357.000.000
157.000.000

2,510

7,183

9,581

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chi phí

1

Tổng cộng

6,000
2,000

CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC ATVSLĐ NĂM 2015:
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Bên cạnh đó, công ty luôn duy trì, phát huy và cải tiến môi trường phát triển nhân viên bởi đó
là một trong những nhân tố cốt lõi để xây dựng nên một đội ngũ lao động vững chắc.

12,000

TAI NẠN LAO ĐỘNG

TT

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Bên cạnh chế độ lương hàng tháng, Công ty còn áp dụng chính sách thưởng định kỳ vào các
dịp lễ lớn và thưởng đột xuất gắn liền với thành tích công việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh
như thưởng thành tích, hiệu quả công việc hàng tháng, thưởng kinh doanh, thưởng sáng kiến
cải tiến kỹ thuật, thưởng cho tập thể và CBCNV có thành tích xuất sắc, có công lao đóng góp
cho công ty.
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Chế độ tăng lương định kỳ, phụ cấp cộng thêm vào thu nhập hàng tháng như phụ cấp độc hại,
phụ cấp chi phí công tác, điện thoại… đảm bảo tính khuyến khích người lao động có trình độ
và tay nghề cao.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
VICOSTONE đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo.
Người lao động luôn được Công ty tạo điều kiện tối đa về thời gian và kinh phí tham gia các
khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc. Với phương châm coi chi phí đào tạo
chính là chi phí đầu tư cho phát triển dài hạn nhằm tạo ra những đột phá và phát triển bền
vững cho Công ty, trong năm 2015 Công ty đã tổ chức gần 100 khóa đào tạo với tổng chi phí
gần 1,3 tỷ đồng. Một số chương trình đào tạo nổi bật của năm 2015 bao gồm:
Đào tạo giám sát, quản lý sản xuất: Giúp giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận trên từng
sản phẩm sau khi xuất xưởng.
Đào tạo cải tiến liên tục, Kaizen-5S: Đã đem lại cho người lao động môi trường làm việc
xanh, sạch, đẹp, cắt giảm được những bước công việc thừa trong quá trình sản xuất, có những
cải tiến hiệu quả giúp nâng cao năng suất và chất lượng.
Đào tạo tiếng Anh: Nâng cao trình độ tiếng Anh cho Ban Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản
lý cấp trung, cán bộ nguồn tạo nền tảng xây dựng đội ngũ các nhà quản trị hiện đại mang tầm
vóc quốc tế.

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUY
ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
VICOSTONE cam kết và luôn thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách
đối với người lao động. Hàng năm, bên cạnh 2 loại hình bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH), Công
ty còn đăng ký bảo hiểm sức khỏe đặc biệt cho người lao động nhằm đảm bảo sức khỏe của
người lao động được chăm sóc tốt nhất, giảm thiểu mức độ rủi ro về tài chính khi không may
bị bệnh, tạo cho người lao động cảm giác an toàn, được quan tâm chu đáo.
Tổng số tiền chi cho công tác bảo hiểm trong năm 2015 như sau:
STT

Loại hình bảo hiểm

1

Bảo hiểm xã hội

2

Bảo hiểm y tế

3

Bảo hiểm thất nghiệp

4

Bảo hiểm sức khỏe

5

Bảo hiểm kết hợp con người

Công đoàn Công ty cổ phần VICOSTONE là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công
ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX). Cơ cấu tổ chức gồm 12 công đoàn bộ
phận với 581 đoàn viên.
Với vị trí là tổ chức xã hội, Công đoàn Công ty có vai trò quan trọng trong việc chăm lo và bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCNV; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh
nghiệp; tham gia và đại diện người lao động đàm phán, ký kết và giám sát việc thực hiện Thỏa
ước lao động tập thể; giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ ở Công ty, quy chế đối thoại
tại nơi làm việc.
Tại VICOSTONE, Ban chấp hành Công đoàn đại diện cho người lao động tham gia:
-

Hội đồng Lương

-

Hội đồng Thi đua khen thưởng

-

Hội đồng Kỷ luật

-

Hội đồng Bảo hộ lao động

-

Hội đồng Hòa giải về tranh chấp lao động.

-

Quản lý và chỉ đạo hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên.

-

Đồng chủ trì và tổ chức Hội nghị người lao động định kỳ hằng năm.

Công đoàn Công ty tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, thăm hỏi động viên người lao động
khi ốm đau, việc hiếu, việc hỷ, .v.v. và phụng dưỡng 02 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các cháu
tàn tật có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh tổ chức Công đoàn, trong Công ty còn có đại diện của người lao động về trách nhiệm
xã hội trong Hệ thống Trách nhiệm xã hội SA 8000 mà Công ty đã được cấp chứng chỉ và đang
duy trì thực hiện.

Số tiền
5.695.716.798

Toàn bộ CBCNV

Tổng cộng
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Đối tượng

TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

985.797.138
438.132.061

Ban lãnh đạo, CBQL

338.913.000

Nhân viên, công nhân

54.417.000
7.512.975.997
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHÀ
NƯỚC, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG

TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG
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TUÂN THỦ NGHĨA VỤ THUẾ

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG

Nhận thức rõ ngân sách Nhà nước là công cụ quan trọng của Nhà nước để điều tiết nền kinh tế
vĩ mô, Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung
của nền kinh tế, an sinh xã hội.

Với phương châm: Doanh nghiệp phát triển bền vững là doanh nghiệp thực hiện đầy
đủ và tự giác trách nhiệm của mình đối với người lao động, cộng đồng và xã hội. Trong
những năm qua, VICOSTONE luôn coi hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng là một nét
văn hóa đặc trưng, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm của Công ty đối với
xã hội.

VICOSTONE tuân thủ mọi nghĩa vụ về thuế, gia tăng đóng góp vào ngân sách Nhà nước, với tốc
độ tăng trưởng ngày càng cao

Chỉ tiêu

ĐVT

Nộp ngân sách Nhà nước

2012

Tỷ đồng

67,00

2013

2014

87,79

113,88

187,92

200
150
100

113,88
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2015
187,92

HOẠT ĐỘNG VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nhằm tạo điều kiện cho CBCNV yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty, từ năm 2009
Công ty đã xây dựng nhà trẻ cho con em CBCNV trong Công ty qua đó góp phần giúp người
lao động yên tâm lao động, sản xuất.
Thể hiện sự chăm lo đến thế hệ tương lai là một trong các yếu tố góp phần tạo nên sự phát
triển bền vững của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và hỗ trợ kịp thời đến mọi
hoạt động của Nhà trẻ, do vậy cơ sở
vật chất cho việc chăm sóc, giáo dục
luôn được đáp ứng đầy đủ. Mọi kinh
phí cho hoạt động của nhà trẻ đều
được trích từ quỹ phúc lợi của Công
ty. Tất cả các cháu đến nhà trẻ không
chỉ được chăm sóc, giáo dục trong
môi trường tốt mà các CBCNV có
con ở nhà trẻ còn không phải đóng
Nhà trẻ Công ty Cổ phần Vicostone
góp bất kỳ một khoản phí nào.
Trong năm 2016, dự kiến công trình nhà 21T1 (một trong hai tòa nhà của dự án đầu tư xây
dựng nhà ở cho CBCNV) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu Quý IV/2016 giúp cho
CBCNV ổn định chỗ ở, yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

87,79

50

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
2012

2013

2014

Biểu đồ Nộp ngân sách Nhà nước 2012-2015 (ĐVT: Tỷ đồng)

2015

Bên cạnh việc phát triển sản xuất kinh doanh theo phương hướng nhiệm vụ đề ra, VICOSTONE
còn quan tâm đến việc thực hiện nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội: Thực hiện giải quyết
công ăn việc làm với thu nhập tốt cho số lượng lao động phần lớn là người địa phương, góp
phần ổn định một phần trật tự xã hội và đời sống tại địa phương.
Trong năm 2015, số lượng lao động là người địa phương tại Công ty là 266 người (chiếm 46%).

CÔNG TÁC XÃ HỘI, TỪ THIỆN
Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động,
Công ty còn chú trọng đến các hoạt động trợ giúp cộng đồng, coi đó là nét đẹp trong văn hóa
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HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG
của VICOSTONE. Với tinh thần đó, các hoạt động trên đã được VICOSTONE thực hiện hoàn toàn
tự nguyện với tâm trong sáng bằng ý thức thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, trách
nhiệm đối với xã hội.
nhiệm đối với xã hội.
Trong năm 2015, nhiều hoạt động
xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa,
xóa đói giảm nghèo… đã được
triển khai với tổng kinh phí trên 3 tỷ
đồng, tiêu biểu như:
Ủng hộ xây dựng 10 phòng
học cao tầng tại Trường tiểu học Tây
Thắng – Nam Định có trị giá 2,9 tỷ
đồng;

Công đoàn Công ty đến thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Phụng dưỡng suốt đời 02 Bà
mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền
phụng dưỡng: 24 triệu đồng/năm;
Hưởng ứng phong trào ủng
hộ: “Tết cho người nghèo”, “Hội
người mù”, “Hội khuyết tật Hà Nội”,
“Nạn nhân chất độc màu da cam”;
Vận động toàn thể người lao
động trong Công ty quyên góp ủng
hộ gia đình người lao động có con
mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền
quyên góp trên 68 triệu đồng.

Trao quà cho trẻ em khuyết tật của hội khuyết tật Hà Nội

Trích quỹ tấm lòng vàng VICOSTONE giúp đỡ, thăm hỏi những gia đình người lao
động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền.
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CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Xã Thạch Hòa - Huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội
Điện thoại: +84 4 33 685 824
Fax: +84 4 33 686 652
Email: quanhecodong@vicostone.com
Website: www.vicostone.com
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