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GIỚI THIỆU VỀ TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI –
VỮNG XÂY CUỘC SỐNG
Chúng tôi có tham vọng trở thành nhà cung cấp giải pháp xây dựng bền vững và vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam vào năm
2025. Phát triển bền vững và luôn đổi mới là những yếu tố cốt lõi trong sứ mệnh cung cấp vật liệu và dịch vụ xây dựng hàng đầu thế
giới của chúng tôi, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Kỳ vọng của khách hàng và các bên liên quan khác là trọng tâm của tham vọng
này khi chúng tôi nỗ lực đem lại những tiêu chuẩn cao nhất.
Việc đề cao phát triển bền vững không chỉ góp phần hỗ trợ hết sức quan trọng để giải quyết những thách thức mà chúng ta gặp phải
ngày nay, mà còn mở ra những cơ hội kinh doanh, cải thiện khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín và tăng cường nội lực của chúng tôi.
Nếu mọi điều chúng ta cùng nhau xây dựng đều góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn:
đó là trọng tâm của triết lý thương hiệu mới của chúng tôi “VỮNG XÂY CUỘC SỐNG”. Dù chúng tôi đang cung cấp xi măng và các sản
phẩm khác để xây dựng nhà ở hay công ty, nhà máy hay cơ sở hạ tầng, tòa nhà chính phủ hay bệnh viện, mục tiêu của chúng tôi là thực
hiện công việc này với sự cam kết cao nhất về tính bền vững trong vật liệu, quy trình và hiệu suất.
Bằng việc đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh chính, với những tiêu chuẩn tối đa về tính minh bạch và bền vững,
chúng tôi giữ vững vị thế là một đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hàng đầu và đem lại môi trường làm việc hấp dẫn đối với nhân viên.
Đó là cách chúng tôi xây dựng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc đóng góp cho sự Thịnh Vượng, cho sự phát triển của Con
Người và cho cả Hành Tinh này dựa trên cách thức vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả. Trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi
luôn là doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng giải pháp bền vững tại Việt Nam.
Bằng việc tập trung vào phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh của chúng tôi hướng đến mục tiêu cân bằng ba điểm mấu chốt là
tăng trưởng kinh tế, hiệu quả môi trường và trách nhiệm xã hội. Cách tiếp cận này không chỉ giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh dài
lâu mà còn giúp chúng tôi giải quyết các thách thức ở cả cấp độ toàn cầu cũng như trong hoạt động sản xuất hàng ngày. Cam kết mạnh
mẽ này không chỉ là một phần văn hóa doanh nghiệp mà còn đem lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
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THỊNH VƯỢNG
Một xã hội thịnh vượng đòi hỏi sự phát triển và tăng trưởng không ngừng, với khả năng cân bằng ba yếu tố Kinh tế - Môi trường –
Xã hội. Là doanh nghiệp tiên phong của xu hướng xây dựng bền vững tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng khách hàng mong đợi
chúng tôi cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng tiên tiến và các Giải pháp Bền vững giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Không
chỉ là một nhà sản xuất xi măng, INSEE cung cấp giải pháp toàn diện, với danh mục sản phẩm vật liệu xây dựng đa dạng để giúp các
công trình xây dựng trở nên bền vững hơn. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ra mắt các sản phẩm Green Label®, đạt chuẩn
sản phẩm xanh của Hiệp hội Công trình Xanh Singapore.

CON NGƯỜI
Yếu tố Con Người là trụ cột quan trọng nhất trong hệ sinh thái công ty. Bằng việc phát triển dựa trên sức mạnh này, chúng tôi xây dựng
công ty của mình và kiến tạo một hệ thống huyết mạch để không ngừng đổi mới, thông qua các cơ hội phát triển và nhấn mạnh vào
cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Lực lượng lao động vững mạnh của chúng tôi được đảm bảo ưu tiên môi trường làm việc an
toàn nhất và nhiều cơ hội để phát triển không ngừng. Thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân cũng đồng nghĩa với việc tăng cường
khả năng thu hút và giữ chân nhân tài của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, chúng tôi cũng có nhiều
đóng góp cho cộng đồng địa phương, điển hình là hợp tác chiến lược với các trường đại học giúp Việt Nam phát triển lực lượng lao
động có trình độ giáo dục cao hơn.

HÀNH TINH
Triết lý Vững Xây Cuộc Sống của Công ty được đan xen với ý tưởng về nền kinh tế tuần hoàn và tạo ra tác động tích cực đến môi trường
thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon. Nỗ lực bảo vệ hành tinh là ưu tiên hàng
đầu của INSEE; điều này là hết sức cần thiết, không chỉ đối với sự phát triển bền vững nói chung mà còn có lợi cho sự vươn lên và phát
triển của chúng tôi. Từ hoạt động xử lý chất thải Ecocycle đến các phương pháp sản xuất xanh, các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hiệu suất
môi trường và bảo vệ môi trường, chúng tôi cố gắng giảm thiểu tác động xuyên suốt tất cả các giai đoạn của vòng đời một sản phẩm
và quy trình trong chuỗi giá trị của mình. Đó là những điều mà khách hàng và các đối tác của chúng tôi luôn mong đợi.
Mặc dù những thách thức có thể vẫn còn ở phía trước, sự đồng tâm hiệp lực của chúng tôi đặt nền tảng vững chắc cho phát triển bền
vững trong tương lai. Bằng cách tập trung vào các tác động tích cực mà chúng tôi có thể đem lại thông qua hoạt động kinh doanh của
mình, chúng tôi tham gia đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UN SDGs). Vững Xây Cuộc Sống là
phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong dài hạn. Đây là cách chúng tôi tạo dựng được niềm tin dài lâu nơi
khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên và của cả xã hội trong một thế giới mà chúng ta đang chung tay gây dựng.
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THƯ NGỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Các bạn thân mến,

THÔNG ĐIỆP TỪ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN SCCC

Tôi xin hân hạnh trình bày Báo cáo phát triển bền vững của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
sau chặng đường 3 năm chuyển đổi thương hiệu thanh công từ Holcim sang INSEE. Đó có thể nói là
một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng là những bước tiến quan trọng của chúng tôi đặt tham
vọng trở thành nhà cung cấp giải pháp xây dựng bền vững và vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam
vào năm 2025.

INSEE là đơn vị tiên phong hàng đầu về công nghệ tiên tiến cho ngành xi măng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt
phát triển bền vững là ưu tiên số một mặc dù môi trường kinh doanh đầy thách thức. Chúng tôi sẽ hiện thực
hóa điều này bằng cách tiếp tục phấn đấu để tăng thêm giá trị cho khách hàng, tạo cơ hội cho nhân viên của
chúng tôi được phát triển, tối ưu hóa giá trị tài sản thông qua liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, cũng như
quan tâm đến tất cả các bên liên quan trong cộng đồng nơi chúng tôi có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển vọng kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vẫn rất khả quan là 5,7% trong năm 2019 giảm
nhẹ so với mức tăng trưởng 5,9% năm 2018. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lại có những dấu hiệu cải
thiện tích cực, với tốc độ tăng trưởng GDP là 7,02% so với năm 2018, số lượng dự án đầu tư xây dựng
ngày càng tăng cao. Trong tương lai, đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các lĩnh vực khác
sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam. Thị trường bất động sản cũng cho thấy những
dấu hiệu hồi phục tích cực, nhu cầu xi măng dự kiến sẽ tăng khoảng 4% đến 6% mỗi năm.

Paul Hugentobler

Là nhà đầu tư dài hạn tại Việt Nam, INSEE tiếp tục tích hợp phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình để thiết lập
các chuẩn mực mới trong phát triển bền vững thông qua những tác động tích cực đến thịnh vượng, môi trường và con người ở Việt
Nam. Báo cáo này cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của INSEE Việt Nam trong việc thúc đẩy áp dụng các giải pháp sản xuất và xây
dựng bền vững với các sản phẩm Green Label cho các dự án cơ sở hạ tầng cả quy mô nhỏ và quy mô lớn. Đây là một số phương thức
mà chúng tôi đã và đang vận dụng để đóng góp cho sự thịnh vượng của toàn xã hội.
INSEE Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp tiên phong trong các sản phẩm và dịch vụ của mình mà còn là công ty đi đầu trong việc ứng
dụng “Phương pháp sản xuất xanh trong nền kinh tế tuần hoàn” với những tiêu chuẩn cao nhất cho các chỉ số môi trường. INSEE không
chỉ đáp ứng vượt cả tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đố với sản xuất, mà còn đặt ra một chuẩn mực cao hơn cho những doạnh
nghiệp khác trong ngành bằng các công nghệ tiên tiến mà chúng tôi sở hữu.

Chủ tịch Tập đoàn Siam City Cement (SCCC)

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN SIAM CITY CEMENT
Tập đoàn Siam City Cement (SCCC) được thành lập năm 1969 và bắt đầu hoạt động sản xuất xi măng bằng việc hoàn thành xây dựng
nhà máy xi măng đầu tiên vào năm 1972. Năm 1977, công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Thái Lan. Là một trong những
nhà sản xuất xi măng lớn nhất Thái Lan, SCCC đã cung cấp vật liệu và dịch vụ xây dựng hàng đầu thế giới, có ý nghĩa sống còn đối với
sự tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan trong gần 50 năm. SCCC đã thực hiện chiến lược mở rộng dấu ấn của mình trên toàn khu vực Đông
Nam Á, với các hoạt động tại Indonesia, Campuchia, Bangladesh, Sri Lanka và Việt Nam.

Năm 2019, INSEE tiếp tục duy trì lượng bụi thải từ hoạt động sản xuất xi măng ở mức 14,5mg trên mét khối khí tiêu chuẩn (Nm3), tương
đương với 0,145mg trong khi giới hạn cho phép, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là 100 mg/Nm3.
Mức xả thải CO2 của INSEE năm 2019 là 375kg/ tấn xi măng, so với trung bình của ngành là 700 - 800kg/ tấn, và giảm 3% so với mức
386kg/ tấn xi măng của năm 2018. Hoạt động Ecocycle của chúng tôi đã xử lý 142,000 tấn chất thải trong năm 2019, bao gồm cả chất
thải nội bộ và chất thải từ khách hàng, góp phần vào mục tiêu giảm chất thải chôn lấp và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.
Chúng tôi không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào nếu không có đội ngũ nhân viên của mình. Tại INSEE, sức khỏe và sự an toàn của
con người là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi cũng cố gắng tạo ra một môi trường làm việc toàn diện để thu hút và giữ chân nhân tài một
cách tốt nhất, phát triển tài năng trong tương lai để đóng góp cho lực lượng lao động Việt Nam. Ngoài những hoạt động đào tạo nội
bộ và phúc lợi cho nhân viên, chúng tôi còn đầu tư khoảng 8.6 tỷ đồng cho 29 dự án phát triển cộng đồng với hơn 75,000 người hưởng
lợi trên toàn quốc.
Nhờ một phần rất lớn vào những nỗ lực này, chúng tôi đã 4 năm liên tiếp được bầu chọn vào danh sách 100 Doanh Nghiệp bền vững
nhất tại Việt Nam của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam, chủ trì bởi ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương
Mại và Công Nghiệp Việt Nam, và được sự ủng hộ của Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát
triển bền vững, ông Vũ Đức Đam chỉ đạo trực tiếp. Giải thưởng uy tín này ghi nhận năng lực lãnh đạo kinh doanh, hoạt động xuất sắc,
cam kết bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội của chúng tôi.
Ngoài ra, trong năm vừa qua, INSEE Việt Nam đã vinh dự tổ chức thành công Hội nghị Triển vọng Cơ sở Hạ tầng 2019 với chủ đề “Tái
định hình ngành xây dựng” quy tụ hơn 300 khách mời là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chính phủ, đơn vị phát triển dự án, công ty
xây dựng, tư vấn, kiến trúc sư và các Hiệp Hội Thương mại-Xây dựng. Thông qua các chủ đề được trình bày và thảo luận trong Hội Nghị,
INSEE mong muốn tạo ra một diễn đàn để cùng nhau chia sẻ những ý tưởng mới mẻ, chung tay phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện
diện mạo đô thị Việt Nam, qua đó góp phần để “Vững Xây Cuộc Sống”.
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Đa dạng hóa kinh doanh, giới thiệu
dòng sản phẩm mới

Tiếp tục đổi mới

Trở thành một thành viên
của Tập đoàn Holcim

Ra mắt INSEE Mortar Max - một
loại vữa khô trộn sẵn, Ra mắt sản
phẩm Conwood. Ra mắt sản
phẩm xi măng xây trát cao cấp
đầu tiên của Thái Lan

Giới thiệu nhiên liệu
thay thế và nguyên
liệu thô (AFR)

Áp dụng bí quyết kỹ thuật
hàng đầu thế giới, quan
điểm, quy chuẩn sức khỏe
- an toàn nghề nghiệp và
quản lý quốc tế

2000

1998

Trở thành công ty độc lập, mở rộng
phạm vi hoạt động và tăng cường
thị trường xi măng trong nước
cũng như xuất khẩu

Với triết ký thương hiệu “VỮNG XÂY CUỘC SỐNG”, chúng tôi nhận thức trách nhiệm của mình là thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở Việt
Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của hàng triệu người.
Giám đốc điều hành
INSEE tại Việt Nam

Thành lập công ty

2013
-2017

Đầu tư vào CEMEX Thái Lan và Bangladesh
Đầu tư vào Cty Holcim (Lanka),
Holcim Việt Nam, Campuchia

Kỷ niệm 50 năm
thành lập tập đoàn

2019

Philippe Richart
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GIỚI THIỆU INSEE VIỆT NAM
INSEE Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Siam City Cement Public Company Limited (SCCC), là tập đoàn vật liệu
xây dựng hàng đầu trong khu vực.
Kể từ khi thành lập năm 1994, INSEE Việt Nam đã trở thành một trong những công ty sản xuất xi măng, vữa xây dựng, xi măng
giả gỗ CONWOOD và quản lý chất thải hàng đầu tại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi tự hào rằng các sản phẩm chất lượng cao
và bền vững của INSEE được sử dụng tại rất nhiều tòa nhà và dự án cơ sở hạ tầng quan trọng mang tính biểu tượng, cũng như
góp phần vào vô số dự án phát triển nhà ở và thương mại trên khắp miền Nam Việt Nam. Bằng cách này, chúng tôi đóng góp
một phần nhỏ của mình vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế, môi trường và xã hội. Với tuyên ngôn thương hiệu “Vững
Xây Cuộc Sống”, INSEE tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi công trình chúng ta xây nên đều góp phần
làm cuộc sống thêm phần đáng sống.
Công ty có hơn 1.000 nhân viên làm việc tại 5 nhà máy sản xuất xi măng và văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh. INSEE
Việt Nam tự hào là doanh nghiệp được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam suốt 4 năm liền được
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tổ chức cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự PTBV Việt Nam (VBCSD).
Bên cạnh đó, chúng tôi là đơn vị tiên phong tại Việt Nam ra mắt “Bộ sản phẩm đạt chứng nhận xanh”, đạt chuẩn sản phẩm xanh
của Hiệp hội Công trình Xanh Singapore.

TẦM NHÌN:

SỨ MỆNH:

Chúng tôi mong muốn trở thành công ty
hàng đầu và hoạt động hiệu quả nhất
trong ngành vật liệu xây dựng.

Chúng tôi cung cấp vật liệu xây dựng cải tiến
hàng đầu thế giới và các giải pháp xây dựng
bền vững giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.
Kết hợp tính bền vững và đổi mới, chúng tôi nỗ
lực vươn tới sự xuất sắc trong vận hành và vượt
trên sự kỳ vọng của các bên liên quan

4 năm liên tiếp đạt Top 100 Doanh nghiệp
bền vững nhất Việt Nam của VBCSD
1 nhà máy xi măng
4 trạm nghiền xi măng
và 4 nhà máy bê tông trộn sẵn

1,000 nhân viên
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chứng nhận xanh
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Lịch sử hình thành & phát triển

1998

2015

2006

Khánh thành Nhà máy xi măng
Hòn Chông

2012

2004

1994
Được cấp giấy phép đầu tư dự án
nhà máy xi măng tại Việt Nam

• Khánh thành Trạm nghiền Thị Vải

2005

Khánh thành Trạm nghiền
Cát Lái

Đổi thương hiệu từ
Sao Mai sang Holcim

Mở rộng danh mục sản
phẩm, giới thiệu sản phẩm
Vữa trộn sẵn và CONWOOD

2019

2014

Khánh thành Trạm
trộn Bê tông đầu tiên

2002

2018

Đưa vào sử dụng Nhà máy điện
thu hồi nhiệt thải

• Bắt đầu sử dụng nguyên nhiên liệu
thay thế trong sản xuất

1997

Sáp nhập Larfarge và Holcim
thành LarfargeHolcim

Khánh thành Trạm nghiền
Nhơn Trạch

4 năm liên tiếp đạt Top
100 Doanh nghiệp bền
vững nhất Việt Nam
(của VBCSD)

Nâng cấp Tháp tiền nung và
lắp đặt hệ thống Appalette
Tourtellier Système

2008
• Mua lại Trạm nghiền Hiệp Phước
• Ecocycle đi vào hoạt động

2017
Đổi thương hiệu từ
Holcim Việt Nam sang
INSEE Việt Nam

• Thành lập Bộ phận Phát triển bền vững
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Sơ đồ tổ chức

Tổng Giám đốc

Ông Philippe Richart
Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Văn Thông

Giám đốc Thương mại

Ông Baptiste Légeret

Giám đốc Ecocycle &
Phát triển bền vững

Ông Bruno Fux

Giám đốc Sản xuất

Giám đốc Tài chính/ IT/ Cung ứng

Giám đốc Hậu cần

Giám đốc Nhân sự

Ông Jim Ruxton

Ông Phạm Ngọc Anh Duy

Ông Colin Terry

Bà Trần Hải Ninh

Giám đốc Sức khoẻ - An toàn

Ông Garry Barby
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Danh mục sản phẩm dịch vụ

Xi măng dân dụng - Cho hàng triệu ngôi nhà bền chắc dài lâu.

Vật liệu xây dựng nhẹ - Cho diện mạo đô thị bền đẹp.

Một tổ ấm vững chãi với thời gian luôn là ước mơ của mỗi gia đình Việt.
Là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và cải tiến các dòng vật liệu xây dựng dân dụng, INSEE mang đến giải pháp toàn diện
cho hàng triệu ngôi nhà Việt bền chắc, vững vàng trước mọi thử thách khí hậu ở Việt Nam.

Diện mạo đô thị được hoàn thiện hơn nhờ sự kết hợp tinh tế giữa đặc tính vật liệu và nét đẹp thiên nhiên.
Là sự kết hợp sáng tạo giữa nét đẹp thiên nhiên và đặc tính bền chắc vượt trội, INSEE cung cấp giải pháp trang trí hoàn thiện
là vữa xây dựng và xi măng giả gỗ CONWOOD nhằm khơi nguồn cảm hứng cho kiến trúc sư và nhà thầu làm nên diện mạo đô
thị ngày càng khởi sắc.

Xi măng công nghiệp - Cho hạ tầng kết nối bền vững.

ECOCYCLE – Vì tương lai mai sau

Mỗi công trình xây dựng đòi hỏi những yêu cầu vật liệu chuyên biệt để đảm bảo cho sự bền chắc.

Là đối tác của hơn 250 tập đoàn lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam, INSEE Ecocycle tự hào mang đến
công nghệ Đồng xử lý trong lò nung xi măng để xử lý an toàn, triệt để hơn 1,200,000 tấn chất thải, giảm hơn 1,200,000 tấn khí
thải nhà kính trong suốt hơn 10 năm hoạt động.

Là sự lựa chọn hàng đầu cho các dự án hạ tầng trọng điểm, INSEE cung cấp đa dạng các giải pháp xây dựng đặc thù; không chỉ
tối ưu tính bền vững trong mọi điều kiện thời tiết hay xói mòn, mà còn góp phần kết nối, đem thịnh vượng đến các vùng miền
khắp Việt Nam.
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THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2019
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TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
INSEE Việt Nam luôn đặt khách hàng làm trung tâm, đổi mới liên tục và hoạt động minh bạch thông qua việc công bố hiệu quả hoạt động
bền vững của chúng tôi hai năm một lần. Báo cáo này cho thấy chúng tôi đã tiến bộ như thế nào trong năm 2019. Đây là báo cáo phát triển
bền vững đầu tiên kể từ khi Công ty chuyển thương hiệu từ Holcim sang INSEE. Báo cáo này bao gồm các hoạt động của Công ty TNHH
Siam City Cement (Việt Nam) tại Nhà máy Hòn Chông, bốn trạm nghiền và văn phòng chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách các bên liên quan
Cung cấp thông tin

12

11

9

Nhóm quan tâm đặc biệt

17

13
16

19
14

10

18
15

Đảm bảo hài lòng

Trả lời theo yêu cầu/ Quản lý theo dõi

1

6

3

8
7

2

1 Đại chúng

11 Nhà cung cấp

2 Tổ chức giáo dục

12 Công đồng địa phương

3 Trường đại học

13 Chính quyền địa phương

4 Tổ chức phi chính phủ

14 Truyền thông

5 Ngành xi măng

15 VICEM

6 Chính phủ

16 Gia đình nhân viên

7 Tổ chức tài chính

17 Nhân viên

8 Các Bộ quản lý

18 Khách hàng

9 Nhà thầu

19 Người tiêu dùng

NĂNG LƯỢNG SẠCH
VÀ GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG
GIẢM THIỂU
BẤT BÌNH ĐẲNG

10 Học sinh/ sinh viên

5

TIÊU DÙNG VÀ SẢN XUẤT
CÓ TRÁCH NHIỆM

CÁC THÀNH THỊ VÀ
CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

Mức độ có thể ảnh hưởng đến INSEE

4

HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CÔNG NGHIỆP HÓA
CẢI TIẾN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH
VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Cao

Thấp
Mức độ quan tâm đến INSEE
Vừa
Cao

Thấp

Báo cáo phát triển bền vững của INSEE Việt Nam đã được triển khai nhằm đem lại sự minh bạch cho các bên liên quan, cả
bên trong và bên ngoài. Báo cáo này đã được lập theo Tiêu chuẩn GRI: chỉ tiêu cốt lõi. Ở quy mô rộng hơn, báo cáo đã bao
gồm cả nội dung các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), nhằm giải quyết các thách thức lớn nhất của
thế giới về tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và xây dựng xã hội hòa bình.
INSEE Việt Nam tin rằng SDGs đem lại một khung hành động cho doanh nghiệp để đảm bảo rằng hành trình bền vững của
doanh nghiệp ấy là một phần trong quá trình phát triển toàn cầu. Các SDG cho phép chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ có ý nghĩa, thúc đẩy sự đổi mới, tạo ra nhiều việc làm hơn và xét về mặt tổng thể, đảm bảo khả
năng tồn tại trong dài hạn của các nền kinh tế.

INSEE 2019 Báo cáo bền vững: Tổng quan

Khung báo cáo:

INSEE Việt Nam, thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, sẽ hành động thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy các
nội dung SDGs đã cam kết.

Tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)

Kỳ báo cáo:

2019

Chu kỳ báo cáo:

Hàng năm

Tùy chọn phương thức báo cáo:
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CÁC CHỦ ĐỀ TRỌNG YẾU 2019

GIẢI THƯỞNG VÀ CÔNG NHẬN

Quy trình đánh giá trọng yếu của chúng tôi

Ảnh hưởng đến đánh giá và
quyết định của các bên liên quan

Khi lập báo cáo này, INSEE Việt Nam đã thực hiện khảo sát các bên liên quan và xin ý kiến đánh giá mức trọng yếu để xác định các vấn
đề quan trọng đối với các bên nhằm đưa ra được nội dung báo cáo phù hợp với Tiêu chuẩn GRI. Dữ liệu sử dụng được rút ra từ các trao
đổi trực tiếp với các bên liên quan trong các cuộc họp thường kỳ, kết quả khảo sát Chỉ số đo lường sự hài lòng (NPS) của các bên liên
quan trong năm 2019 và được thảo luận giữa các cấp quản lý để tiến hành thẩm tra lần cuối đối với Ma trận Trọng yếu của INSEE Việt
Nam. Từ ma trận này, ban lãnh đạo đã quyết định báo cáo về mười bốn chủ đề quan trọng nhất và có liên quan nhất đến hoạt động của
công ty.
GRI 201 1 Hiệu quả hoạt động kinh tế

Thấp
Ý nghĩa của kinh tế,
tác động môi trường & xã hội
KINH TẾ

MÔI TRƯỜNG

XÃ HỘI

Đấu tranh cho phát triển bền vững
Tại INSEE, phát triển bền vững được thống nhất ở cấp cao nhất của tổ chức. Cơ cấu tổ
chức của chúng tôi tích hợp các khía cạnh bền vững khác nhau bao gồm hiệu quả tài
chính, vận hành, môi trường, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, quản lý các bên liên
quan, phát triển nhân sự, tuân thủ quy định và quản lý khách hàng, với các đại diện là
người đứng đầu các bộ phận tương ứng. Họ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành
về các KPI phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực của họ và chịu trách nhiệm và việc
hoàn thành các KPI này cũng như phấn đấu hoàn thành chương trình hành động vì phát
triển bền vững giữa các nhân viên của mình. Ngoài ra, Công ty có Bộ phận Phát triển Bền
vững, chuyên giám sát, theo dõi và báo cáo về tất cả các khía cạnh liên quan đến phát
triển bền vững của Công ty.

19 | VỮNG XÂY CUỘC SỐNG - Báo cáo bền vững INSEE 2019

GRI 202

2 Sự hiện diện trên thị trường

GRI 203

3 Tác động kinh tế gián tiếp

GRI 204

4 Thông lệ mua sắm

GRI 205

5 Chống tham nhũng

GRI 206

6 Hành vi cản trở cạnh tranh

GRI 301

7 Vật liệu

GRI 302

8 Năng lượng

GRI 303

9 Nước

GRI 304

10 Đa dạng sinh học

GRI 305

11 Phát thải

GRI 306

12 Nước thải và chất thải

GRI 307

13 Tuân thủ về môi trường

GRI 308

14 Đánh giá nhà cung cấp về môi trường

GRI 401

15 Việc làm

GRI 402

16 Mối quan hệ lao động- quản lý

GRI 403

17 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

GRI 404

18 Giáo dục và đào tạo

GRI 405

19 Sự đa dạng và cơ hội bình đẳng

GRI 406

20 Không phân biệt đối xử

GRI 407

21 đoàn và thương lượng tập thể

GRI 408

22 Lao động trẻ em

GRI 409

23

TOP 10 CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
UY TÍN TẠI VIỆT NAM

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG
XANH CẤP CAO

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam
(Việt Nam Report) phối hợp với Việt Namnet
trao tặng cho INSEE Việt Nam.

Được trao cho INSEE Việt Nam bởi Viện công
nghệ châu Á tại Việt Nam

VINH DOANH LÀ DOANH NGHIỆP VÌ
CỘNG ĐỒNG 2019

TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG
TẠI VIỆT NAM 2019

TOP 50 THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN
DỤNG HẤP DẪN NHẤT VỚI SINH VIÊN

INSEE Vietnam tự hào với nhiều đóng góp
cho cộng đồng thông qua các hoạt động
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR),
được trao tặng bởi Thời báo Kinh tế Sài Gòn .

INSEE Vietnam liên tiếp 4 năm liền nhận
được giải thưởng, được trao bởi Hội đồng
doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt
Nam, một tổ chức thuộc Phòng thương mại
Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam.

Giải thưởng được trao tặng bởi Anphabe đơn vị tiên phong về triển khai các khảo sát
và tư vấn giải pháp nguồn nhân lực và
thương hiệu nhà tuyển dụng Việt Nam.

TOP 1 GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỀ CHẤT
LƯỢNG DỰ ÁN TRONG THẾ KỶ XXI
Giải thưởng được trao bởi Hiệp hội Xây dựng
Việt Nam

Tự do lập hội/ Quyền tham gia công
Certificate of Registration
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 50001:2011
This is to certify that:

SIAM CITY CEMENT (VIETNAM) LIMITED
12th & 14th Floor,
No 11, Doan Van Bo Street,
Ward 12, District 4,
Ho Chi Minh City,
70000
Vietnam

Holds Certificate Number:

ENMS 701565

Lao động cưỡng bức - bắt buộc

and operates an Energy Management System which complies with the requirements of ISO 50001:2011 for the
following scope:

GRI 410

24 Thông lệ về an ninh

GRI 411

25 Quyền của người bản địa

The development, manufacture and distribution of cement, clinker, ready mixed concrete;
The provision of waste management services: collecting, transporting, treating and supporting
of consultant for waste treatment solutions.

For and on behalf of BSI:
Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific
Original Registration Date: 2018-12-25

Effective Date: 2018-12-25

Latest Revision Date: 2018-12-25

Expiry Date: 2021-08-20
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GRI 412

26 Đánh giá quyền con người

EXCELLENT

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +84 (8) 3820 0066.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 50001:2011 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.
Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

GRI 413

27 Cộng đồng địa phương

GRI 414

28 Đánh giá nhà cung cấp về mặt xã hội

GRI 415

29 Chính sách công

GRI 416

30 Sức khỏe và an toàn của khách hàng

GRI 417

31 Tiếp thị và nhãn hiệu

GRI 418

32 Quyền bảo mật thông tin khách hàng

GRI 419

33 Tuân thủ kinh tế xã hội

CHỨNG CHỈ ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG – ISO
50001:2011
INSEE Vietnam nhận được chứng chỉ đăng ký
hệ thống quản lý năng lượng – ISO
50001:2011, số ENMS 701565.

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ
NGHIỆM SIAM CITY CEMENT VIỆT
NAM
Phòng thí nghiệm INSEE Việt Nam tự hào được
công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005,
được mang số hiệu VILAS 100.

ĐẠT CHUẨN SẢN PHẨM XANH CỦA
HIỆP HỘI CÔNG TRÌNH XANH
SINGAPORE
INSEE Việt Nam tự hào là đơn vị đầu tiên tại Việt
Nam ra mắt các sản phẩm Green Label®, đạt
chuẩn sản phẩm xanh của Hiệp hội Công trình
Xanh Singapore.

20

THỊNH VƯỢNG
Là đơn vị tiên phong trong các sáng kiến xây dựng bền vững, INSEE tin rằng thế giới sẽ là trở
nên tốt đẹp hơn nếu mọi điều chúng ta cùng nhau gây dựng đều góp phần cải thiện chất
lượng cuộc sống. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến sự thịnh vượng của INSEE mà còn là sự
thịnh vượng của mọi người, đặc biệt là những bên liên quan trong chuỗi giá trị của chúng tôi.
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Ngành xây dựng có vai trò hết sức quan trọng trong việc đóng góp cho sự Phát triển kinh tế của xã hội và chất lượng cuộc sống
của người dân. Tuy nhiên, giống như nhiều ngành công nghiệp khác, ngành xây dựng và các sản phẩm của ngành, gồm các tòa
nhà và các công trình khác, tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên, như điện năng và khoáng sản. Theo dữ liệu từ báo
cáo thường niên của Bộ Xây dựng, ước tính, tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ trong năm 2019 khoảng 98 triệu tấn, tăng
2% so với năm 2018. Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa khoảng 67 triệu tấn, xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker khoảng 34
triệu tấn. Với sản lượng đó, tổng phát thải CO2 năm 2019 là khoảng 73.5 triệu tấn, với mức phát thải trung bình 750kg CO2/ tấn
xi măng sản xuất).
Những tiến bộ trong khoa học và công nghệ đã mở đường cho những cải tiến mới trong thiết kế và xây dựng, cấu trúc và vật
liệu bền vững. Nhờ những tiến bộ đáng kể đã đạt được trong lĩnh vực xây dựng bền vững và công trình xanh, chúng ta đã có thể
xây dựng và vận hành các tòa nhà với chi phí thấp hơn, lượng khí thải carbon ít hơn và trong một môi trường sống và làm việc
thoải mái hơn.
Là đơn vị tiên phong trong các sáng kiến xây dựng bền vững, INSEE tin rằng thế giới sẽ là trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi điều
chúng ta cùng nhau gây dựng đều có thể góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi không chỉ quan tâm đến sự thịnh
vượng của INSEE mà còn là sự thịnh vượng của mọi người, đặc biệt là những bên liên quan trong chuỗi giá trị của chúng tôi.

CÁC BÊN LIÊN QUAN
Chúng tôi chung tay đóng góp cho sự thịnh vượng của cộng đồng không chỉ thông qua các khoản thuế nộp cho chính
phủ, mà còn thông qua việc hiện thực hóa thành công các dự án sử dụng các sản phẩm và phương pháp xây dựng bền
vững của INSEE. Cách tiếp cận này mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan trong chuỗi giá trị của chúng tôi: người
dân, chủ doanh nghiệp, chính quyền địa phương, đối tác kinh doanh, nhà thầu, nhà phân phối và hệ thống bán lẻ.

Khách hàng phân khúc bán lẻ - Chủ nhân ngôi nhà
Đối với người Việt Nam, một ngôi nhà không chỉ là tài sản, nó còn là niềm tự hào và thường là một công trình cả đời, được
truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để ghi nhận những giá trị đó, chúng tôi đã xây dựng một danh mục sản phẩm toàn
diện, phản ánh kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi khi được làm việc chặt chẽ với người tiêu dùng, nhà thầu, nhà thiết
kế và cộng đồng. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng sản phẩm, đảm bảo độ bền
trọn đời, với tính bền vững là yếu tố cốt lõi.
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Nhà đầu tư các dự án công trình công nghiệp và cơ sở hạ tầng
Các giải pháp và sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật. Bê tông có thành phần gồm xi măng, cát, đá,

CẦU CAO LÃNH
Đồng Tháp

nước và các chất phụ gia khác. Thực tế, ai cũng có thể làm ra được bê tông bằng cách trộn các thành phần bằng các công cụ đơn giản
và theo hướng dẫn chi tiết của công ty sản xuất xi măng được in trên bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, việc tạo ra một sản phẩm có yêu cầu
kỹ thuật cao hơn đòi hỏi kiến thức sâu rộng về các đặc tính cơ bản như vật liệu cần bao lâu để khô và độ cứng của nó, cho đến các khía
cạnh phức tạp hơn như tính đồng nhất và linh động, sự kết dính, phân tách, độ bền, độ đặc chắc của nguyên liệu, thời gian cần để
đông cứng, cùng với việc kiểm soát chất lượng. Kiến thức chuyên sâu, hiểu biết và chuyên môn kỹ thuật xây dựng bền vững cũng luôn
cần được cập nhật.
Ngày nay, phần lớn các quỹ hoặc ngân hàng quốc tế đều yêu cầu các nhà đầu tư và phát triển dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn xây
dựng xanh để hỗ trợ tài chính, các nhà đầu tư này cần đảm bảo nguyên liệu của họ đến từ các nguồn đáng tin cậy và được chứng nhận
bởi một tổ chức quốc tế. Bằng cách cung cấp các giải pháp tiên tiến và thân thiện môi trường với các tiêu chuẩn được chứng nhận
quốc tế, INSEE đã giúp nhiều chủ dự án hiện thực hóa các công trình xanh của họ.

RIVIERA POINT

DỰ ÁN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC TP.HCM

Tp. HCM

Gói thầu J: mở rộng nhà máy xử lý nước thải

tâm và biên
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Hỗ trợ “Số” - Phục vụ khách hàng trong kỷ nguyên 4.0

Nhà thầu của chúng tôi

Để bắt kịp nhịp phát triển công nghệ trong kỷ nguyên số, INSEE luôn nỗ lực làm mới mình, tự nâng cao và hoàn thiện doanh
nghiệp – nhất là lĩnh vực tiếp cận và phục vụ quý đối tác và khách hàng thông qua các nền tảng thương mại kỹ thuật số hay
còn gọi là E-commerce. Bên cạnh website chính thức, INSEE đưa vào hoạt động 03 webiste hỗ trợ trực tuyến với các chức năng
chuyên biệt, nhưng đều hướng đến cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất:

Chúng tôi tập huấn cho những nhà thầu trực tiếp sử dụng
các sản phẩm của chúng tôi về cách sử dụng các sản phẩm,
bởi ở Việt Nam, phần lớn công nhân xây dựng có trình độ
học vấn hạn chế và ít được đào tạo về kỹ thuật. Nhờ hoạt
động đào tạo tại chỗ và tích lũy kinh nghiệm, các nhà thầu
nâng cao kiến thức về cách xử lý các sản phẩm của INSEE.
Đối với nhóm đối tác này, chúng tôi đặc biệt chú ý đến việc
nâng cao nhận thức của họ về các thông số kỹ thuật của
sản phẩm INSEE vì họ thường là những người tư vấn cho
khách hàng về các sản phẩm được sử dụng cho những dự
án xây dựng quy mô nhỏ ở nông thôn.

HTTPS://INSEECONNECT.VN: Công cụ trực tuyến giúp khách hàng có thể đặt hàng, quản lý đơn hàng, theo dõi và quản lý hạn
mực tín dụng để lên kế hoạch cho các lần mua tiếp theo.
HTTPS://AIXANA.COM: Cầu nối để chủ nhà và các nhà thầu uy tín trao đổi về dự án hiệu quả hơn.
HTTPS://EBUILD.VN: Nền tảng thương mại điện tử cho vật liệu xây dựng tại Việt nam. Khách hàng có thể mua các vật liệu xây
dựng, đồ nội thất trực tuyến khách nhau với giá niêm yết rõ ràng và các bước đơn giản.

Các chương trình cho nhà thầu
Với mục tiêu đem đến kiến thức và giới thiệu bộ sản phẩm đa dạng của INSEE cũng như tăng cường sự gắn kết đối với các đối
tác nhà thầu, năm 2019, INSEE đã triển khai chuỗi Hội Nghị Nhà Thầu xuyên suốt khắp các thị trường, cụ thể:

Ebuild
Vật liệu online

SIGN UP

65, 931người truy cập

18 tỉnh thành trên toàn quốc

4,300 người tham dự

26 hội nghị được tổ chức

2,900 nhà thầu tham gia

1,495 người truy cập
Trung bình

12 triệu VNĐ/đơn hàng

aixana

76,952
SIGN UP

người truy cập

700

với
yêu cầu tư vấn

105

là cầu nối
dự án
của chủ nhà và nhà thầu

INSEECONNECT.VN
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GREEN LABEL: BIỂU TƯỢNG
CHO NHỮNG CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

XI MĂNG “GREEN LABEL”

Tất cả mọi thứ chúng ta xây dựng hôm nay là di sản cho ngày mai. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là sản xuất vật liệu xây dựng
chất lượng cao nhất mà còn bền vững nhất. Chúng tôi là đơn vị tiên phong trong các công nghệ xây dựng bền vững tiên tiến
nhất và luôn đổi mới trong sản xuất xi măng. Các sản phẩm và giải pháp xi măng của chúng tôi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn
xây dựng “xanh”, như: LOTUS, LEED và GREEN MARK, EDGE (IFC). Các sản phẩm của INSEE là những sản phẩm đầu tiên tại Việt
Nam nằm trong Cơ sở dữ liệu Hoa sen xanh của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC) và được Hội đồng Công trình Xanh
Singapore (SGBC) trao chứng nhận Sản phẩm Nhãn xanh Singapore quốc tế.

Các sản phẩm bao gồm một số tính năng phản ánh tính chất bền vững của chúng:
• Xi măng “Green Label” làm giảm lượng khí thải carbon ít nhất 24% và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương
lai. Nếu tất cả xi măng Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn Nhãn xanh, chúng ta có thể giảm phát thải CO2 ít nhất 17 triệu tấn
mỗi năm.
• Bê tông thấm nước có cấu trúc đặc biệt trong đó các lỗ khí kết nối với nhau có kích thước từ 2 mm đến 8 mm, trong khi
khoảng trống dao động từ 15% đến 30%. Cấu trúc đặc biệt này cho phép nước mưa ngấm nhanh chóng xuống lòng đất,
lọc qua các lớp địa chất tự nhiên và chảy lại vào mạch nước ngầm. Ngoài ra, bê tông thấm cũng giúp giảm hiệu ứng đảo
nhiệt đô thị, nhờ nhiệt độ bề mặt thấp hơn so với bê tông thông thường, tạo ra bầu không khí mát mẻ hơn cho các thành
thị.
• Bê tông màu ít hấp thụ nhiệt hơn: Áp dụng các nguyên tắc vật lý đơn giản, bê tông màu sáng là cách tốt nhất để phản xạ
bức xạ mặt trời. Bức xạ nhiệt không bị lưu lại trong các cấu trúc như vậy. Điều này làm giảm lượng năng lượng cần thiết để
hạ nhiệt môi trường bên trong.
• Vật liệu thân thiện với môi trường làm giảm chất thải:
- Ngoài xi măng “Green Label”, chúng tôi sản xuất bê tông với nước tái chế 100% sau khi xử lý. Điều này giúp giảm hàng
ngàn mét khối nước thải mỗi năm.
- Conwood: Lấy cảm hứng từ khái niệm xây dựng bền vững, Conwood được phát triển với vai trò là một sản phẩm thay
thế gỗ thân thiện với môi trường, cho phép mọi người đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong khi vẫn duy trì sự
hài hòa với môi trường. Được sản xuất bằng sợi cellulose chất lượng cao nhất và xi măng portland, Conwood mang lại
ưu điểm của cả bê tông nhẹ và gỗ trong cùng một sản phẩm. Nó có độ bền cao, chống mối mọt, không bắt lửa, nhưng
vẫn giữ được vẻ ngoài và cảm giác như gỗ tự nhiên, giúp giải quyết vấn đề khai thác tài nguyên rừng bừa bãi.

LAVILLA XTRA

INSEE WALL PRO

INSEE POWER-S

Tòa nhà Deutsches Haus, TP Hồ Chí Minh
Deutsches Haus Ho Chi Minh City là một khu phức hợp tòa nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh, là tòa nhà văn phòng xanh cao cấp
đầu tiên, tiết kiệm năng lượng nhất tại Việt Nam và là một trong số ít công trình ở Đông Nam Á được trao hai chứng chỉ hiệu
quả năng lượng: LEED Platinum và DGNB Vàng. Bằng cách sử dụng các sản phẩm Green Label của INSEE, tòa nhà đã nhanh
chóng được trao chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế. Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang của Đức đã trao cho Deutsches Haus
Ho Chi Minh City danh hiệu “EnEff” trong việc áp dụng các giải pháp và công nghệ xây dựng tiết kiệm năng lượng bền vững
tiên tiến nhất.
Công trình tổ hợp tòa nhà 25 tầng, nằm ở điểm cao nhất trong thành phố, bên cạnh các tòa nhà của Tổng lãnh sự quán Hoa
Kỳ, Vương quốc Anh và Cộng hòa Pháp, được khởi công theo thỏa thuận song phương giữa chính phủ Đức và Việt Nam, với
mục đích thiết lập các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng, sản xuất tại Đức. tiêu thụ năng lượng thấp và sử dụng vật liệu xây
dựng sinh thái.

TÒA NHÀ DEUTSCHES HAUS
Tp.HCM

làm giảm lượng
khí thải carbon
ít nhất 24%

Bê tông được sản xuất
với nước tái chế 100%
sau khi xử lý
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Cấu trúc đặc biệt của bê tông
cho phép nước mưa xâm
nhập nhanh chóng xuống
lòng đất, lọc qua các lớp địa
chất tự nhiên và chảy lại vào
mạch nước ngầm

Conwood có độ bền cao,
chống mối mọt và không
bắt lửa
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HỘI NGHỊ TRIỂN VỌNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 2019
“BUILD FOR LIFE”

Với sự hiện diện của hơn 300 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các quan chức chính phủ, nhà phát triển dự án, công ty
xây dựng và tư vấn, kiến trúc sư cũng như các hiệp hội, Hội Nghị Triển Vọng Cơ Sở Hạ Tầng 2019 là Hội Nghị quốc tế về xu hướng và
phát triển cơ sở hạ tầng. Với chủ đề TÁI ĐỊNH HÌNH NGÀNH XÂY DỰNG, Hội Nghị được tổ chức lần thứ hai bởi INSEE Việt Nam nhằm
giới thiệu đến khách mời các sáng kiến, công nghệ mới nhất của các công ty hàng đầu trên thế giới để vượt qua các rào cản của
phương thức xây dựng truyền thống, tiết kiệm tài nguyên và hướng tới phát triển bền vững. Bên cạnh các chủ đề được trình bày và
thảo luận, INSEE Việt Nam mong muốn tạo dựng nên một cộng đồng các công ty hàng đầu trong ngành xây dựng, cùng chung tay
phát triển cơ sở hạ tầng và cải thiện diện mạo đô thị Việt Nam, qua đó tăng cường chất lượng cuộc sống.
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CÁC SẢN PHẨM ĐỘT PHÁ
CONWOOD
Việc sử dụng gỗ tự nhiên mang lại sự sang trọng cho người
dùng là một quan niệm vẫn còn rất phổ biến đối với người Việt
Nam. Gỗ càng đẹp và bền thì giá trị càng cao. Điều này dẫn đến
việc sử dụng gỗ tự nhiên trong trang trí nội thất khá đắt đỏ. Tuy
nhiên, việc khai thác gỗ tự nhiên ngày nay là một vấn đề
nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế
giới, thêm vào đó, khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam dễ ảnh hưởng
đến chất lượng gỗ (độ ẩm thấp, cong vênh, mối mọt ...) sẽ gây
hư hại cho đồ nội thất.

DRYMIX
Lấy cảm hứng từ xu hướng xây dựng bền vững, sản phẩm
CONWOOD được phát triển là một sản phẩm thay thế gỗ, cho
phép người dùng có chất lượng cuộc sống tốt hơn trong khi
vẫn duy trì sự hài hòa với môi trường. Được sản xuất với 30% vật
liệu tái chế, sợi cellulose chất lượng cao nhất và xi măng
portland, CONWOOD cung cấp các lợi ích của cả bê tông nhẹ
và gỗ trong một gói. Sản phẩm có độ bền cao, chống mối mọt,
không bắt lửa, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài và cảm giác của gỗ
tự nhiên trong khi giải quyết vấn đề khai thác tài nguyên rừng
bừa bãi. INSEE là công ty tiên phong trong việc đưa sản phẩm
CONWOOD đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Kết thúc giai đoạn xây dựng phần thô đồng nghĩa với việc công trình đã thi công được khoảng 70%, còn lại là thời gian dành cho việc hoàn
thiện các hạng mục công trình. Tuy nhẹ nhàng hơn nhưng đây lại là quá trình dễ phát sinh chi phí ngoài dự kiến nhiều nhất, bởi tiến độ có
thể không đảm bảo như khi xây dựng phần thô. Điều này gâp áp lực lớn cho nhà thầu trước áp lực tiến độ từ chủ đầu tư.
Nắm bắt được nhu cầu cấp thiết đó của thị trường kết hợp với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, INSEE đã nghiên cứu và cho ra đời Bộ 3
sản phẩm tiện lợi toàn diện: Vữa khô xây tô INSEE Wall Speed, Keo dán gạch INSEE TileFix Plus và Keo chà ron INSEE TileGrout NANO.
Vữa khô xây tô INSEE Wall Speed
Xây tô nhanh, tường mịn đẹp
Giờ đây nhà thầu sẽ không còn lo lắng vì phải
mang quá nhiều nguyên vật liệu thô đến tận khu
vực thi công nữa. Với vữa khô xây tô INSEE Wall
Speed, các nhà thầu chỉ cần trộn với nước sạch
theo tỷ lệ khuyến nghị sẽ cho ra hỗn hợp có khả
năng bám dính cao cho bề mặt tường láng mịn
và hạn chế rạn nứt.

Keo dán gạch INSEE TileFix Plus
Tiện lợi và siêu bám dính
Được sản xuất với công nghệ NANO LOCK từ tập
đoàn INSEE, sản phẩm có thể dễ dàng khóa chặt
các loại gạch trên bề mặt thi công. INSEE TileFix
Plus được đóng gói giúp thuận tiện cho việc vận
chuyển và ít bụi, nhờ đó khu vực thi công cũng
trở nên sạch sẽ hơn so với phương pháp hồ dầu
truyền thống. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp với
gạch kích thước lớn cũng như áp dụng được cho
cả hồ bơi.

Keo chà ron INSEE TileGrout NANO
Bảo vệ toàn diện
Hợp chất trong sản phẩm đươc nghiên cứu và
cho ra đời với công nghệ NANO sẽ len lỏi vào
sâu bên trong các khe ron, khóa chặt những
kẻ hở giúp nâng cao độ bền, tăng cường khả
năng chống thấm và đảm bảo tính thẩm mỹ
cao cho toàn bộ hạng mục thi công ốp lát nội
và ngoại thất. Sản phẩm giúp tăng độ bền cho
công trình thi công, tiết kiệm chi phí bảo
dưỡng, mang lại vẻ thẩm mỹ cho công trình và
sự thoải mái cho chủ nhà.
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CON NGƯỜI
Con người là nền tảng cốt lõi cho sự thành công lâu dài của INSEE Việt Nam.
Yếu tố này bao gồm không chỉ nhân viên của chúng tôi mà bao gồm cả cộng
đồng nơi chúng tôi hoạt động và những người làm việc trên toàn bộ chuỗi giá
trị của chúng tôi. INSEE Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc
an toàn, năng động, hợp tác và văn hóa thúc đẩy hiệu quả công việc.

35 | VỮNG XÂY CUỘC SỐNG - Báo cáo bền vững INSEE 2019

36

AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT
Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp đã trở thành vấn đề ưu tiên
ở các nước phát triển và là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt
là trong các ngành có rủi ro cao (Rachid và cộng sự, 2015).
Sản xuất xi măng là một trong những ngành như vậy.
Sức khỏe và an toàn là trung tâm của mọi hoạt động mà
chúng tôi thực hiện, từ các công việc hàng ngày trong các
nhà máy cho tới những địa điểm thực hiện dự án của khách
hàng cũng như các hoạt động của chúng tôi tại cộng đồng
xung quanh nhà máy. Khát vọng của chúng tôi là tổ chức
hoạt động kinh doanh mà không gây phương hại tới con
người, tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn cho nhân
viên, nhà thầu, cộng đồng và khách hàng của chúng tôi.

Tham vọng của INSEE Việt Nam là 100% nhân viên bước vào
bất kỳ địa điểm làm việc nào của chúng tôi đều trở về nhà an
toàn và khỏe mạnh như khi họ đến. Trong công ty của chúng
tôi, mục tiêu chung của việc thực hiện toàn bộ các khối trong
Tháp Sức khỏe & An toàn (H&S) là cung cấp một hệ thống
quản lý H&S hiệu quả, có khả năng đảm bảo nơi làm việc an
toàn và lành mạnh. Điều này được đo lường dựa trên các chỉ
tiêu về hiệu quả của công tác H&S. Tất cả các khối của tháp
được thực hiện đầy đủ cho thấy INSEE đã đáp ứng các tiêu
chuẩn và hướng dẫn về H&S, cung cấp các tài nguyên và khóa
đào tạo cần thiết, cũng như tiến hành đo lường hiệu quả của
công tác H&S.

Các vấn đề
sức khỏe

Phục hồi chức năng
nghề nghiệp
Các quy trình
an toàn lao động

Các quy trình
an toàn lao động
Trách nhiệm
và nghĩa vụ của
các vị trí

Kiểm tra
& thử nghiệm

Điều tra tai nạn
và hành động
khắc phục

Các hoạt động
công việc
nguy hiểm

Quản lý sự
thay đổi

Mua sắm

Thiết kế
an toàn

Vệ sinh công nghiệp
& giám sát

Xác định nguy hại
và
đánh giá rủi ro

TỔNG TẦN SUẤT THƯƠNG TẬT

Kiểm toán
& cải thiện hệ thống

Giao tiếp và tư vấn
nhân viên

Thanh tra theo
kế hoạch

Thông tin
và báo cáo

Trách nhiệm
pháp lý

BỆNH NGHỀ NGHIỆP

2019

2019

0.89%

01

ĐẠI DIỆN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG BAN
QUẢN LÝ SỨC KHỎE & AN TOÀN

Nhân viên H&S tổ chức các buổi chia sẻ để nhân viên cảm
thấy tự chủ về vấn đề an toàn, chịu trách nhiệm về bản thân
và người khác cũng như tích cực trao đổi với đồng nghiệp
về các chủ đề an toàn. Việc này bao gồm các buổi thảo luận
về buổi học an toàn đầu giờ, các buổi tham quan quan sát
về chủ đề an toàn, báo cáo nguy cơ & sự cố và báo cáo sự cố
thoát hiểm trong gang tấc. Đặc biệt, công cụ mang tên
“đánh giá rủi ro cá nhân” là một quy trình đơn giản nhưng
hiệu quả giúp đảm bảo an toàn cho mọi người. Trước khi
tiến hành công việc, nhân viên được khuyến khích dành
thời gian để xem xét tất cả các khía cạnh của hoạt động đó
và tự đặt câu hỏi mình có thể mắc sai sót ở điểm nào và có
thể làm gì để phòng ngừa những rủi ro đó.

TỔNG SỐ GIỜ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

2019

2019

128

21,816
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Cam kết và lập
kế hoạch quản lý

Các bước cải tiến đáng kể không ngừng đã được thực
hiện trên quy mô Công ty, thể hiện cam kết không ngừng
của quản lý cấp cao nhằm cải thiện hiệu suất đảm bảo
an toàn và sức khỏe của chúng tôi.
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TỶ LỆ LAO ĐỘNG NỮ TẠI CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO
(QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT)

TỶ LỆ LAO ĐỘNG NỮ

2018

2019

2018

2019

18%

19%

19%

19%

TỶ LỆ NHÂN SỰ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ HIỆU
QUẢ LÀM VIỆC HÀNG NĂM

TỶ LỆ NHÂN LỰC ĐỊA PHƯƠNG

Để công nhận hiệu quả và hành vi tốt trong các hoạt động liên
quan đến H&S đối với cả nhân viên và nhà thầu, chúng tôi đã duy
trì một chương trình trao thưởng có tên “chương trình thẻ cào”
trong nhiều năm. Đã có hơn 2000 thẻ thưởng được trao tặng
nhằm khuyến khích thực hành tốt và củng cố hiệu quả đảm bảo
an toàn ở tất cả các cấp.
Tập huấn an toàn là một yếu tố hiện hành trong hệ thống H&S của
chúng tôi, bao gồm bài giảng, thực hành tại chỗ và kiểm tra trực
tuyến. Chương trình đào tạo lãnh đạo của chúng tôi được thiết kế
để mang đến cho người tham gia những hiểu biết và kinh nghiệm
thực tế trong việc dẫn dắt các hoạt động cải thiện H&S.

2018

2019

100%

100%
TỔNG SỐ NHÂN VIÊN

2018

2019

2018

2019

98.9%

98.9%

1157

1116

Chúng tôi tiếp tục củng cố các tiêu chuẩn an toàn với chứng
nhận quốc tế về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, OHSAS
18001, được chứng nhận lần đầu vào năm 2014 và được tái
chứng nhận ba năm một lần. Bộ tiêu chuẩn này cung cấp
một khuôn khổ nhất quán để chúng tôi xây dựng một hệ
thống quản lý an toàn nhằm xác định, kiểm soát và giảm
thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm
việc. Hệ thống bao gồm các yếu tố về chức năng trong các
lĩnh vực lãnh đạo, cơ cấu, quy trình và hành động, đảm bảo
tuân thủ pháp luật và quy định về sức khỏe và an toàn hiện
hành tại Việt Nam. Năm 2019, INSEE có kế hoạch nâng cấp
lên ISO 45001: 2018 để tăng cường hơn nữa cam kết của
chúng tôi đối với quy tắc An toàn là trên hết.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
Kể từ năm 2017 chuyển đổi thành công từ Holcim sang INSEE,
công ty đã bắt đầu hành trình mới đầy năng lượng và hứng khởi.
Năm 2019 là năm chúng tôi ổn định và củng cố tổ chức của mình
bằng cách nhấn mạnh hơn vào yếu tố con người.
Tại INSEE, con người là cốt lõi của chiến lược kinh doanh. Chúng
tôi tin rằng một doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao khi doanh
nghiệp trong đó nhân viên được tham gia đầy đủ và phát triển hết
khả năng của họ. Chúng tôi mang đến một môi trường làm việc
quốc tế, chuyên nghiệp và cởi mở, nơi nhân viên được tôn trọng
và có thể cộng tác qua lại giữa các bộ phận và trong Tập đoàn để
có thể thực hiện tốt nhất công việc của họ. Chúng tôi cung cấp
cho nhân viên, từ sinh viên mới tốt nghiệp, nhân viên sản xuất cho
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đến quản lý cấp cao, nhiều cách thức để xây dựng sự nghiệp
và phát triển bản thân cả về khía cạnh công việc lẫn cá nhân
thông qua nhiều chương trình phát triển, tư vấn và tập huấn.
Đặc biệt, năm 2019 cũng là một năm mà chúng tôi đào sâu
thêm về phương cách tiếp cận với nhân viên. Nhờ vào mô
hình “Nhân sự - Đối tác chiến lược kinh doanh” (HRBP),
chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ nhân sự chất
lượng cao hơn để thu hút, phát triển, thúc đẩy và duy trì lực
lượng lao động tài năng và hiệu quả cho doanh nghiệp hiện
tại và tương lai. Chúng tôi thực hiện hoạt động này với điểm
nhấn vào quan hệ đối tác chiến lược với các bên liên quan,
lấy khách hàng làm trung tâm, cởi mở và hiệu quả.
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PHÂN CHIA NHÂN VIÊN THEO CẤP BẬC VÀ GIỚI TÍNH

SỐ GIỜ ĐÀO TẠO

2019
Cấp quản lý
cao cấp trở lên

2018

347
TỔNG SỐ GIỜ ĐÀO TẠO

2019 2018

2019

Cấp quản lý
cao cấp trở lên

5

4

24

15

Cấp quản lý
trung cấp

4 471

Cấp quản lý
trung cấp

27

26

111

105

Cấp quản lý
cơ sở

19 138

Cấp quản lý
cơ sở

142

140

327

311

Cấp bậc
nhân viên

28 250

Cấp bậc
nhân viên

40

37

481

465

2019

Số giờ trung bình

52 233

48

TỔNG SỐ NHÂN VIÊN

2018

1157

2019

1116

TỶ LỆ NGHỈ VIỆC

CHIA THEO GIỚI TÍNH

ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH

36
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2018

2019

2018

2019

34%

19%

66%

81%

THỜI GIAN GẮN BÓ TRUNG BÌNH

> 10 năm
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Đào tạo để nâng cao năng lực
Những thành tựu chúng tôi đạt được là minh chứng cho một lực lượng lao động được nâng cao năng lực. Chúng tôi khơi gợi khao
khát đạt được thành công của nhân viên và cung cấp cho họ các công cụ, tổ chức đào tạo và tạo môi trường phù hợp để phát huy
đầy đủ tiềm năng của họ. Chúng tôi đã đầu tư gần 15,5 tỷ đồng vào các chương trình đào tạo nội bộ trong năm 2019.
Chương trình phát triển lãnh đạo

Chương trình phát triển tài năng trẻ

Chúng tôi tự hào về các nhà lãnh đạo được đào tạo bài bản,
những người đã giúp INSEE trở thành một công ty hàng đầu
trong ngành. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đều đã được
chứng nhận bởi các chương trình đào tạo được thiết kế riêng
cho họ như: Chương trình phát triển lãnh đạo (LDP), Chương
trình phát triển Vị trí giám sát (SDP) hoặc Đào tạo người đào
tạo (CTC). Với LDP, chúng tôi đã cải tổ chương trình để tập
trung nhiều hơn vào các quy ước phức tạp và tập trung vào
khách hàng, trong khi mục đích của SDP là phát triển nội
dung chuyên sâu hơn và các công cụ thực tế để giám sát
viên áp dụng trong công việc hàng ngày. Chúng tôi cũng đã
thêm Chương trình chứng nhận an toàn để các nhà lãnh đạo
của chúng tôi nhận được kiến thức toàn diện về công tác
H&S được ưu tiên hàng đầu tại INSEE. Tổng cộng 26 nhân
viên đã tốt nghiệp các chương trình này trong năm 2019.

Ba chương trình chủ chốt hướng đến mục tiêu tạo dựng một
nhóm tài năng thành công cho INSEE, bằng cách cung cấp
kinh nghiệm thực hành cho nhiều sinh viên mới tốt nghiệp.
Trong 10 năm qua, các chương trình này bao gồm Thực tập
sinh kỹ sư sơ cấp (JET), Chương trình phát triển sau đại học
(GDP). Trong năm 2019, chúng tôi đã chào đón hơn 20 sinh
viên tốt nghiệp tài năng vào tổ chức. Để cung cấp cho các tài
năng trẻ một nền tảng kiến thức rộng hơn về công ty và
ngành, ngoài việc đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng về kỹ
thuật, chúng tôi còn thêm vào một chuỗi khóa học Kinh
doanh Nhạy bén. Việc này giúp cho các thực tập sinh tốt
nghiệp khóa GDP, JET và EVE của chúng tôi có một nền tảng
tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp để thích nghi với
những thách thức trong một thế giới đang đổi thay.

Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp
Chương trình Đào tạo Nghề tại Doanh nghiệp (EVE) được thiết
kế để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của công ty. Đối với một
nhà máy sản xuất công nghệ cao như nhà máy INSEE Hòn
Chông, con người là chìa khóa cho hoạt động thành công. Tuy
nhiên vì vị trí địa lý xa xôi, không dễ để INSEE tuyển dụng được
nhân tài cần thiết cho nhà máy. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính
quyền địa phương và tư vấn từ các chuyên gia của Tập đoàn

INSEE, Công ty đã quyết định triển khai Chương trình EVE.
Chương trình đào tạo 3 năm được xây dựng bởi các trường dạy
nghề công lập địa phương và chuyên gia của INSEE nhằm phát
triển tài năng địa phương, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của
Công ty quốc tế. Trong 19 năm qua, chương trình đã trở thành
cơ hội đổi đời cho 205 tài năng địa phương với tỷ lệ ở lại Công
ty sau Chương trình là 77%.

CHƯƠNG TRÌNH EVE ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI NHƯ
THẾ NÀO
Tham gia Chương trình EVE là một quyết định đổi đời đối với tôi.
Nếu không có cơ hội này, cuộc sống của tôi có thể đã khác đi nhiều.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Giống như nhiều người
khác trong vùng, lối thoát duy nhất của tôi là đi xuất khẩu lao động
và tìm kiếm cơ hội ở một quốc gia khác, dù biết rằng điều đó có thể
khiến tôi mất cả sự nghiệp và có khả năng cao phải làm công nhân
bất hợp pháp. Vào năm cuối cấp ba, tôi đã quyết định tham gia
một khóa học kỹ sư cơ khí ngắn để chuẩn bị sang Nhật.
Tôi được biết về Chương trình Dạy nghề EVE Holcim khi một nhóm
các chuyên gia nước ngoài đến trường tôi và nói chuyện với các
học sinh. Tôi rất ấn tượng bởi kiến thức và thái độ khiêm tốn của họ.
Hồi đó, tôi chỉ mơ ước có thể được đưa đón đi làm mỗi ngày trên xe
buýt như nhân viên của Holcim. Năm 2005 là một cột mốc lớn đối
với tôi khi tôi quyết định cạnh tranh giành học bổng Chương trình
EVE và trở thành một trong 12 học viên được chọn trong số 180
ứng viên.
Năm 2008, tôi tốt nghiệp Chương trình. Là một trong những học
viên hàng đầu trong lớp, tôi được giữ lại làm giảng viên của
Chương trình. Vào năm 2011 và 2013, tôi đã được cử đến Indonesia
và Ấn Độ để tham gia chương trình đào tạo ba tháng, với mục tiêu
tăng cường kỹ năng và phát triển nghề nghiệp, qua đó thực hiện
ước mơ được đi du lịch nước ngoài của tôi.
Sau tám năm gắn bó với nghề giáo viên, một cơ hội khác đã đến
mà tôi không thể chối từ. Tôi nhớ rõ, đó là một chiều thứ sáu, Giám
đốc Nhà máy gọi tôi đến văn phòng để mời tôi ứng tuyển vào vị trí
trợ lý sau gần hai tháng tìm kiếm mà không tìm được ứng viên nào
phù hợp. Tất cả những gì tôi có thể nói là, vâng! Đó là một bước tiến
lớn trong sự nghiệp của tôi, tất cả bắt đầu từ một ngày tôi được
truyền cảm hứng và được nhận vào Chương trình EVE.
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Anh Lê Văn Đạo
Trợ lý Giám đốc Nhà máy Xi
măng Hòn Chông, cựu học
viên Chương trình EVE

Tôi nhớ rõ, đó là một chiều thứ sáu,
Giám đốc Nhà máy gọi tôi đến văn phòng
để mời tôi ứng tuyển vào vị trí trợ lý sau
gần hai tháng tìm kiếm mà không tìm
được ứng viên nào phù hợp. Tất cả những
gì tôi có thể nói là, vâng! Đó là một bước
tiến lớn trong sự nghiệp của tôi, tất cả bắt
đầu từ một ngày tôi được truyền cảm
hứng và được nhận vào Chương trình EVE.
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Ghi nhận hiệu quả làm việc và phát triển
nhân tài
Mỗi nhân viên đều được hướng dẫn khám phá những điểm
mạnh, các lĩnh vực cần cải thiện và tham vọng của mình.
Trong khi KPI cá nhân đặt mục tiêu để phục vụ hoạt động vận
hành, Kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) đem lại cho nhân
viên của chúng tôi một bộ công cụ mạnh mẽ giúp họ tự chủ
trong việc phát triển sự nghiệp của bản thân, tiếp nhận
hướng dẫn và tư vấn từ các nhà lãnh đạo. Họ được cung cấp
đầy đủ các phương tiện học tập, chẳng hạn như tham gia vào
các dự án liên bộ phận, kinh nghiệm làm việc thực tế và cơ
hội chủ trì các cuộc họp quan trọng. Các mục tiêu trong IDP
được tạo ra phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty
cũng như định hướng phát triển của nhân viên. Đánh giá
hiệu quả làm việc giữa năm và cuối năm và đánh giá kế hoạch
phát triển cá nhân là cơ hội để mọi người lập biểu đồ và lên
kế hoạch cho sự tiến bộ của họ tại nơi làm việc.

Tương tác với nhân viên
Giải thưởng INSEE ươm mầm sáng tạo
Tiếp nối thành công từ năm 2017-2018, công ty tiếp tục tổ
chức Giải thưởng INSEE hàng năm tôn vinh những nỗ lực
và sự cống hiến tuyệt vời của nhân viên cho những đóng
góp của họ đối với sự phát triển của INSEE. Với 4 hạng mục:
Giải thưởng kinh doanh ghi nhận sự đóng góp của lực
lượng bán hàng; Giải thưởng sáng tạo tôn vinh những ý
tưởng và nỗ lực đổi mới; Giải thưởng về an toàn & môi
trường khuyến khích tất cả các nhà máy và địa điểm sản
xuất duy trì các tiêu chuẩn cao trong quản lý môi trường và
an toàn. Ngoài ra, giải thưởng Đại sứ INSEE dành riêng cho
những cá nhân thể hiện được ý chí và tham gia hoạt động
xã hội của công ty được xem là một sự ghi nhận cụ thể
cũng như động lực để nhân viên nỗ lực hơn nữa trong
những đóng góp của mình.

Cùng với mô hình HRBP, chúng tôi đang nỗ lực nâng cao các hoạt động gắn kết của nhân viên lên cấp độ cao hơn, để hiểu rõ
hơn về nhu cầu của nhân viên và tìm hiểu xem làm thế nào họ có thể tham gia vào việc xây dựng một INSEE tuyệt vời hơn nữa.
Hoạt động tương tác ở cấp độ phòng ban: để khuyến khích
tạo dựng môi trường làm việc tích cực tại văn phòng chính và
các nhà máy, nhóm HRBP của chúng tôi đã khởi xướng nhiều
hoạt động đa dạng nhằm giải quyết các mối quan tâm khác
nhau ở tất cả các cấp. Với bộ phận Bê tông, chúng tôi đã thực
hiện Khảo sát nhóm và tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tiếp
để đánh giá thái độ của nhân viên đối với công việc và mức
độ gắn kết. Với Bộ phận Phát triển bền vững, hội thảo về sự
gắn kết đã được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng như
cùng đưa ý kiến, chơi trò chơi, làm việc nhóm và cam kết tạo
ra sự thay đổi cần thiết để đạt được kết quả tốt hơn. Với bộ
phận Sản xuất, chúng tôi ưu tiên nhân viên tại tất cả các nhà
máy với các hoạt động xây dựng đội ngũ, thảo luận về các
chủ đề cụ thể về khả năng tự lãnh đạo, sự chủ động và cải
tiến; trao đổi về sức khỏe & dinh dưỡng và các mẹo chăm sóc
sức khỏe. Chúng tôi ghi nhận đóng góp của mọi người, hợp
tác xuyên suốt các phòng ban và liên lạc thường xuyên, minh
bạch ở tất cả các cấp.

Các sáng kiến mới được triển khai năm 2019
Một trong những hoạt động được mong đợi nhất trong năm nay là
K-café, một chương trình trò chuyện nhỏ do nhóm Truyền thông
khởi xướng để mở ra những cơ hội đưa nhân viên và người quản lý
các bộ phận đến gần nhau hơn. Trong các buổi này, chúng tôi ưu
tiên tạo ra một khoảng thời gian hiệu quả để chia sẻ kiến thức
chuyên môn sâu hơn, tạo động lực lãnh đạo và truyền cảm hứng.
Gắn bó với đại gia đình Jardines
Là thành viên của Tập đoàn Jardines, chúng tôi đóng vai trò
tích cực trong Tập đoàn và tham gia tất cả các hoạt động, từ
các sự kiện kết nối (tiệc Giáng sinh, tiệc cuối năm) đến các
hoạt động thể thao như Jardine Familympic và Giải bóng đá
BBGV. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi xây dựng mối
quan hệ đối tác và hợp tác mạnh mẽ hơn, cũng như mở ra
những cơ hội mới trong Tập đoàn Jardines.

Kế hoạch cho năm 2020
Với việc tổ chức Ủy ban điều hành khu vực mới, Tập đoàn INSEE đặt mục tiêu xây dựng vị thế vững chắc cho Tập đoàn trong khu
vực. Trong lĩnh vực Nhân sự, Tập đoàn đã phối hợp cùng nhau trong một số chủ đề như Hệ thống quản lý năng suất mới, bộ Năng
lực cốt lõi và Năng lực lãnh đạo mới, Luân chuyển tài năng và Lập kế hoạch kế nhiệm. Những hoạt động này sẽ xây dựng một
nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, gắn kết với nhân viên, không chỉ cho INSEE Việt Nam mà còn cho cả Tập đoàn.
INSEE Việt Nam cũng đăng cai tổ chức Jardine Familympic 2020.
45 | VỮNG XÂY CUỘC SỐNG - Báo cáo bền vững INSEE 2019

Con người | 46

CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG
Phát triển Cộng đồng
Là một phần của trụ cột Con người, Chương trình INSEE Care được thiết kế để nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.
Sáng kiến bao gồm một loạt các hoạt động để cải thiện chất lượng cuộc sống một cách bền vững cho nhân viên, gia đình của
họ và cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, nhằm xây dựng mối quan hệ tin cậy với cộng đồng địa phương. INSEE luôn được
biết đến với các chương trình trách nhiệm xã hội có chiến lược tập trung vào ba lĩnh vực: Phát triển cộng đồng, Phát triển cơ sở
hạ tầng và Nâng cao nhận thức về môi trường. Chỉ riêng trong năm 2019, công ty đã đầu tư 8,6 tỷ đồng cho 29 dự án với hơn
75 ngàn người hưởng lợi trên toàn quốc.

Tổng đầu tư

8,6 tỷ VNĐ

Chúng tôi quan tâm đến tất cả các khía cạnh của đời sống
cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng
như khám sức khỏe và nha khoa hàng năm, chương trình
bảo hiểm y tế, hỗ trợ và nâng cao năng lực địa phương
thông qua đào tạo nghề và hội thảo chuyên môn. Tất cả các
chương trình này đều đóng góp vào sự phát triển bền vững
của cộng đồng địa phương, đồng thời tạo mối quan hệ chặt
chẽ giữa INSEE và cộng đồng, tạo ra một môi trường tích
cực cho doanh nghiệp phát triển.
Chúng tôi cũng kết nối các hoạt động CSR này với các
chương trình tình nguyện của Công ty để tạo cơ hội cho

2019
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cho

29 Dự án

với

75 ngàn người
hưởng lợi

nhân viên của chúng tôi đóng góp lại cho cộng đồng. Trong
những năm gần đây, chương trình này đã nhận được thêm
nhiều sự hỗ trợ từ đội ngũ quản lý, nhân viên và các bên liên
quan bên ngoài thông qua việc thực hiện Chương trình chiến
lược “INSEE Bank”. Theo chương trình này, mỗi tình nguyện
viên nhận được 200 điểm INSEE Bank cho thời gian và nỗ lực
của họ đóng góp cho các sự kiện của Công ty như Ngày Nhà
máy Xanh, hiến máu tình nguyện, Chiến dịch môi trường, Lễ
hội trăng rằm, v.v. Năm 2019, ngân hàng đã ghi nhận hơn
7,500 giờ tình nguyện. Điều đó thể hiện rõ tinh thần hợp tác
của INSEE Việt Nam cùng chung tay với cộng đồng.

Giải thưởng INSEE Prize - hành trình 12 năm
Giải thưởng INSEE Prize là một cuộc thi nhằm tạo nền tảng
cho các bạn sinh viên có được kinh nghiệm trong mảng xây
dựng bền vững thông qua ứng dụng vào thực tế. Từ hai
trường đại học ban đầu, Giải thưởng INSEE Prize giờ đây đã
trở thành cơ hội cho tất cả sinh viên trên toàn quốc. Trong
những năm qua, hàng ngàn ý tưởng đã được gửi về Ban tổ
chức cuộc thi. Thông qua việc tham gia Giải thưởng INSEE
prize, các sinh viên được đào tạo về kỹ năng thuyết trình, làm

việc nhóm, quản lý thời gian, quản lý dự án, tất cả đều cần
thiết cho sự phát triển nghề nghiệp. Những người chiến
thắng hàng năm được cấp vốn để thực hiện dự án mơ ước của
họ, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân địa
phương ở những vùng khó khăn. Trong hơn 12 năm tổ chức
INSEE Prize, INSEE đã trực tiếp đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng và huy
động từ các đối tác 10,1 tỷ đồng cho giai đoạn thực hiện, với
hơn 5.000 người hưởng lợi trên toàn quốc.

Danh sách các dự án đoạt giải
NĂM

DỰ ÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

2009

Thu gom bao bì thuốc Bảo vệ thực vật

Đại học Cần Thơ

2010

Nhà vệ sinh nổi

Đại học kiến trúc TP.HCM

2011

Máy lọc nước biển

Đại học Cần Thơ

2012

Tưới nước bằng năng lượng mặt trời

Đại học công nghệ TP.HCM

2013

Thùng rác sinh học

Đại học kiến trúc TP.HCM

2014

Bơm va

Đại học kiến trúc Hà Nội

2015

Sấy bánh tráng bằng năng lượng nhiệt thải

Đại học Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

2016

Trường học cho người dân vùng cao

Đại học kiến trúc Hà Nội

2017

Thư viện Xanh

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

2018

Seen House – Giấc mơ trưa

Đại học Cần Thơ và Đại học Kiến trúc TP.HCM

2019

Chốt bảo vệ

Đại Học Bách Khoa TP. HCM

7,500 giờ tình nguyện
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Phát triển cơ sở hạ tầng

Nâng cao nhận thức về môi trường

Với vị trí là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu, INSEE Việt Nam cũng là công ty tiên phong trong việc phát triển cơ sở hạ tầng
cho cộng đồng và thúc đẩy các sáng kiến xây dựng bền vững. Trong những năm qua, INSEE Việt Nam đã có những bước tiến dài trong
việc xây dựng các công trình thân thiện với môi trường tại cộng đồng địa phương, thu hút tất cả các bên liên quan tham gia vào nỗ lực
chung trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người sống ở khu vực lân cận xung quanh nhà máy.
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho cộng đồng lân cận là một trong những phương thức chính để chúng tôi hiện thực hóa trách
nhiệm xã hội của mình. Trong những năm qua, chúng tôi đã xây dựng một loạt các dự án cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cầu,
đường giao thông nông thôn, sân chơi, nhà trẻ, trung tâm y tế và nhà ở cho người nghèo cũng như nâng cấp cơ sở vật chất trường học.

Từ năm 2013, INSEE đã triển khai Chương trình nâng cao nhận thức môi trường nhằm giúp học sinh nhận ra tầm quan trọng của các
hoạt động bảo vệ môi trường. Mỗi năm, các chủ đề khác nhau được lựa chọn để giới thiệu tới các em với các hoạt động thực tế, tiếp
cận hơn 7.000 học sinh hàng năm. Trong phạm vi của chương trình này, INSEE cũng tổ chức đào tạo các chương trình chuyên ngành
cho đội ngũ giáo viên và hướng dẫn họ cách lồng ghép chiến dịch bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy. INSEE cũng đã tổ
chức nhiều sự kiện tình nguyện cho nhân viên để hỗ trợ giáo viên thực hiện các dự án môi trường ở trường. Tổng mức đầu tư cho
Chương trình nâng cao nhận thức môi trường cộng đồng vào khoảng 400-600 triệu đồng mỗi năm.

Lễ khánh thành cầu Lung Lớn 2 - Nối nhịp đôi bờ huyện
Kiên Lương
Sáng 18 tháng 1 năm 2019, UBND Huyện Kiên Lương cùng
INSEE Việt Nam, đã tổ chức Lễ khánh thành cầu Lung Lớn 2
bắt qua Kênh Cái Tre. Cầu Lung Lớn 2 được xây dựng với tổng
chiều dài 155m và chiều rộng cầu 2,6 m. Dự án đặc biệt có ý
nghĩa đối với địa phương nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và
giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại trên tuyến
đường Cái Tre – Lung Lớn.
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Việc triển khai thành công dự án là thành công của sự hợp tác
giữa chính quyền địa phương với các đơn vị sản xuất kinh doanh
trên địa bàn. Năm 2016, sau khi biết Dự án cầu Lung Lớn 2 đã tạm
ngừng thi công từ năm 2002 do tĩnh không của cầu không đạt
yêu cầu để xà lan lưu thông, do đó ba đơn vị INSEE Việt Nam,
cùng hai đơn vị sản xuất xi măng tại địa phương đã cùng chung
tay với UNBD Huyện Kiên Lương để hoàn thành công trình với
tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, trong đó INSEE Việt Nam đóng góp
1,1 tỷ đồng.
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HÀNH TINH
Chúng tôi bảo vệ hành tinh bằng cách tập trung vào việc giảm thiểu các tác
động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường và, khi có thể, tăng cường các tác
động tích cực đồng thời cải thiện năng suất.
Nhằm triển khai Kinh tế Tuần hoàn, INSEE liên tục nghiên cứu và thách thức
tư duy thông thường để áp dụng nền kinh tế tuần hoàn vào tất cả quy trình
sản xuất của mình.
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Ưu tiên cho môi trường đã trở thành yếu tố thiết yếu trong chiến lược kinh doanh ngày nay. Khi các nhà khoa học và chính trị
gia tranh luận về sự thật xung quanh biến đổi khí hậu, sự nóng lên toàn cầu và tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, các hoạt động
vì môi trường không chỉ nhận được cảm tình từ công chúng mà còn nhận được các chính sách hỗ trợ ngày càng nhiều của chính
phủ, và mang lại lợi ích trong việc tiết kiệm chi phí cũng như gia tăng lợi nhuận.

Công nghệ tiên tiến với các sáng kiến bảo vệ
môi trường
INSEE Việt Nam được biết đến là nhà cung cấp các giải
pháp vượt trội về thương mại cho khách hàng thông qua

Chúng tôi bảo vệ hành tinh bằng cách tập trung vào việc giảm thiểu các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường và, khi

việc lắp đặt các thiết bị tiên tiến cũng như thực hiện các

có thể, tăng cường các tác động tích cực đồng thời cải thiện năng suất. Là đơn vị tiên phong trong sản xuất vật liệu xây dựng

quy trình đảm bảo sản xuất xanh và hiệu quả, đặc biệt chú

và quản lý chất thải ở miền Nam Việt Nam, INSEE Việt Nam luôn tính đến tác động môi trường khi thiết kế các quy trình vận

trọng đến bảo vệ môi trường.

hành, với mục tiêu làm cho các quy trình này trở nên thân thiện hơn với môi trường.
Máy nghiền đứng (VRM) giảm mức tiêu thụ năng lượng

QUY TRÌNH SẢN XUẤT XI MĂNG
Xi măng được sản xuất từ các nguyên liệu thô như đá vôi, đất sét và cát. Những nguyên liệu thô này được khai thác, đập nhỏ,
nghiền mịn và trộn với nhau theo tỷ lệ được kiểm soát từ phòng thí nghiệm. Một lượng nhỏ đá đỏ và các khoáng chất khác có
thể được thêm vào trong quá trình nghiền nguyên liệu thô để điều chỉnh thành phần hóa của bột sống. Thông thường, bột
sống được cấp vào lò quay để được nung nóng đến khoảng 1800 ° C. Ở nhiệt độ cao, các thành phần hóa trong bột liệu phản
ứng với nhau hình thành những hạt cứng nhỏ được gọi là Clinker. Clinker được làm nguội trước khi đưa vào silo lưu trữ. Sau đó,
Clinker được nghiền chung với Thạch cao và và các chất phụ gia khác để sản xuất xi măng.

Sau lò nung, những máy nghiền là thiết bị tiêu thụ năng
lượng cao thứ hai của nhà máy. Tại INSEE, chúng tôi tự hào
với việc vận hành Máy nghiền đứng(VRM), vì hệ thống này
đòi hỏi cao hơn về kỹ năng bảo trì, vận hành từ khâu chuẩn
bị nguyên liệu cho đến kiểm soát chất lượng. Theo dữ liệu
thu thập từ Nhà máy Xi măng Hòn Chông và Trạm nghiền
Thị Vải của INSEE Việt Nam, máy nghiền đứng tiêu thụ
năng lượng ít hơn khoảng 20% so với loại nén ép bằng con
lăn và máy nghiền bi. 20 năm kinh nghiệm của chúng tôi
trong việc kiểm soát và liên tục nâng cấp vận hành máy
nghiền đứng vượt qua nhiều thử thách và thành công là
một thành tựu tuyệt vời. Nhiều thế hệ kỹ sư tại nhà máy
của chúng tôi đã làm việc kiên trì để tối ưu hóa hệ thống.

Bộ lọc túi để giảm khí thải bụi
Hòn Chông - Kiên Giang là nơi chúng tôi lắp đặt dây
chuyền sản xuất xi măng hiện đại nhất. Theo nhu cầu của
sản xuất kinh doanh, chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư nâng
cấp xây chuyền này, đặc biệt có thể nhắc đến hệ thống lọc
bụi tĩnh điện - khử bụi cho khí thải lò - đã được thay thế
bằng giải pháp bền vững hơn: hệ thống lọc bụi túi. Khoản
đầu tư này là thành quả ghi nhận nỗ lực phát triển bền
vững của chúng tôi. Hệ thống lọc túi được triển khai thành
công vào tháng 3 năm 2013, một bước tiến trong hành
trình phát triển của Nhà máy Hòn Chông hướng tới mục
tiêu cải thiện các Chỉ số Môi trường. Lượng phát thải bụi
tại ống khói chính lò nung clinker của Nhà máy Hòn
Chông là khoảng 14.5mg/Nm3; thấp hơn nhiều so với giới
hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam là 100mg/Nm3
(QCVN 41: 2011).
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PHÁT THẢI
PHÁT THẢI CO2

PHÁT THẢI NOx & CO
TẠI LÒ NUNG CLINKE

QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT

Tổng lượng khí thải CO2
(ngàn tấn)
Lượng khí thải CO2 ròng
(ngàn tấn)
Lượng phát thải CO2
trên tấn xi măng
(kg/tấn xi măng)
Lượng phát thải CO2 ròng
trên tấn xi măng sản xuất
(kg/tấn xi măng)

QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT

QCVN 23:2009
QCVN 41:2011

2018

2019

1.376

1.271

Không
áp dụng

1.249

1.217

Không
áp dụng

425

391

Không
áp dụng

386

375

Không
áp dụng

2018
Lượng phát thải trên
819
tấn xi măng sản xuất
(gram/ tấn xi măng)
Tổng lượng phát thải 2.649
(tấn/ năm)
Khí NOx phát thải
tại ống khói lò nung 777,6
(mg/Nm3)
Khí CO phát thải tại
88,85
ống khói lò nung

2019

QCVN 23:2009
QCVN 41:2011

719

Không
áp dụng

2.323

Không
áp dụng

706,3

1000

137,2

500

PHÁT THẢI BỤI
(LÒ NUNG CLINKE)
PHÁT THẢI SO2
TẠI LÒ NUNG CLINKE

QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT
QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT

2018

2019

QCVN 23:2009
QCVN 41:2011

Lượng phát thải trên tấn
xi măng sản xuất
(gram/ tấn xi măng)

67

28

Không
áp dụng

Tổng lượng phát thải
(tấn/năm)

217

91

Không
áp dụng

Khí SO2 phát thải tại
ống khói lò nung
(mg/Nm3)

62,64

22,77

500

2018
Lượng bụi thải trên
tấn xi măng sản xuất
(gram/ tấn xi măng)

5

Tổng lượng bụi thải
17
(tấn/ năm)
Bụi phát thải trung bình của
các máy nghiền xi măng
16,9
(mg/Nm3)
Bụi phát thải tại
5
ống khói lò nung
(mg/Nm3)

2019

QCVN 23:2009
QCVN 41:2011

6

Không
áp dụng

20

Không
áp dụng

19,4

100

6,1

100

Bà Võ Thị Vân
Phó Giám đốc,
Sở tài nguyên và môi trường Kiên Giang
Tôi đặc biệt ấn tượng với hiệu suất môi trường của nhà máy INSEE Hòn Chông tại tỉnh Kiên
Giang. Công ty không chỉ tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam mà những nỗ lực
của họ trong việc nâng cao bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cũng được đánh giá rất
cao ở Kiên Giang. Cuối cùng, thông qua hoạt động của họ, sáng kiến quản lý chất thải, tất cả chất
thải bên trong đều được tái chế, tái sử dụng hoặc xử lý đầy đủ, và thậm chí còn lan truyền về thực tiễn
tốt này cho cộng đồng lân cận xung quanh các nhà máy của họ.
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Phục hồi mỏ đá và bảo tồn đa dạng sinh học
Việc khai thác nguyên liệu thô từ thiên nhiên để sản xuất xi
măng có tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội xung
quanh. Cụ thể, việc lấy đi đá vôi làm thay đổi địa hình khu
vực, có khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở địa phương.
Tuy nhiên, những tác động này có thể được giải quyết
thành công thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch
phục hồi mỏ có hiệu quả. Thật vậy, trong một số trường
hợp, việc thực hiện có hiệu quả một kế hoạch phục hồi
được thiết kế bài bản có thể mang lại lợi ích đáng kể về môi
trường và xã hội.
INSEE Việt Nam nhận thấy mình có trách nhiệm quản lý và
phục hồi môi trường sống tại các mỏ đá mà chúng tôi đang
hoạt động. Nhà máy xi măng Hòn Chông nằm ven bờ biển
Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Nhà máy nằm trên tổng diện
tích 786 ha, bao gồm nhà máy xi măng, cảng biển, cảng
sông, ba mỏ đá vôi và một mỏ đất sét. INSEE đã nỗ lực để
xác định thách thức và cơ hội của ngành xi măng trong bối
cảnh phát triển bền vững, trong đó bao gồm việc bảo tồn
hệ sinh thái. Do đó, phục hồi mỏ là một phần không thể
thiếu trong các mục tiêu môi trường dài hạn của chúng tôi.
Từ năm 2008, INSEE đã hợp tác với các đối tác địa phương
cũng như Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)
trong việc cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết để
phát triển hệ thống lập kế hoạch quản lý có hiệu quả đa
dạng sinh học có sự hỗ trợ toàn diện của Sở Tài nguyên
Giang và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Mục tiêu tích hợp của
INSEE gồm có hai phần:

Ông Jake Brunner
Điều phối viên chương trình quốc gia
IUCN Việt Nam
Mối quan hệ giữa IUCN và INSEE Việt Nam là một ví
dụ điển hình về sự hợp tác hiệu quả trong việc thực hiện
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học. Quan hệ đối tác
được thành lập từ năm 2008 là một phần của thỏa thuận
toàn cầu nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học ở
cấp độ nhà máy, quốc gia và doanh nghiệp. Chúng tôi
đánh giá cao cơ hội hợp tác với INSEE, NGO, tổ chức khoa
học và chính quyền tỉnh để thực hiện Kế hoạch hành
động đa dạng sinh học.
Để tiếp tục chiến lược hóa mối quan hệ giữa hai tổ chức, vào
ngày 27 tháng 11 năm 2018, Tập đoàn INSEE và IUCN đã ký Biên
bản Thỏa thuận Ghi nhớ (MoU); để cùng nhau đáp ứng các tiêu
chuẩn môi trường nhằm phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng
sinh học tại các nhà máy dưới sự quản lý của Tập đoàn INSEE.
Quan hệ đối tác ba năm này cũng nhằm bảo vệ những ngọn núi
đá vôi trong khu vực khai thác mỏ của công ty tại huyện Kang
Koi, Saraburi, Thái Lan, cũng như ở Campuchia, Sri Lanka và Việt
Nam. Tập đoàn INSEE là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành
công nghiệp xi măng Thái Lan ký MOU với IUCN.

- Dự án cải tạo và bù đắp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
và cải thiện cảnh quan địa phương
- Nâng cao nhận thức của cộng đồng, cơ quan quản lý địa
phương về bảo vệ môi trường và tầm quan trọng của đa
dạng sinh học.
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KINH TẾ TUẦN HOÀN
Tài nguyên thiên nhiên được tiêu thụ nhanh hơn 50% so với khả năng có thể được tái tạo. Nền kinh tế tuần hoàn đã trở thành
mục tiêu của nhiều công ty ngày nay. Theo khái niệm Kinh tế Tuần hoàn, tài nguyên được thu hồi và tái sử dụng, và chất thải
được chuyển hóa thành nguyên liệu đầu vào của một quy trình sản xuất khác. Thấm nhuần tinh thần đó, INSEE liên tục nghiên
cứu và thách thức tư duy thông thường để áp dụng nền kinh tế tuần hoàn vào tất cả quy trình sản xuất của mình.

Sử dụng nguyên liệu thay thế để giảm
lượng clinker trong xi măng:
Clinker là một trong những thành phần chính không thể thay
thế trong sản xuất xi măng. Clinker được sản xuất từ các nguồn
tài nguyên thiên nhiên đòi hỏi nỗ lực và hợp tác của nhiều đơn
vị và bộ phận. Kết quả là, chúng tôi không bao giờ để lãng phí
clinker. Tại INSEE, chúng tôi hiểu rằng mỗi tấn clinker được tiết
kiệm được có thể mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giảm chi phí
cho doanh nghiệp mà còn giảm phát thải ra môi trường. Trong
nhiều năm, tỷ lệ clinker (CF) đã được kiểm soát chặt chẽ. Mọi
giải pháp xi măng mà chúng tôi cung cấp cho người dùng cuối
cùng đều được tối ưu hóa để đảm bảo phù hợp với mục đích
và phù hợp với công dụng chuyên biệt của nó.

Bằng cách sử dụng tro bay và xỉ thép để thay thế clinker
trong sản xuất xi măng, INSEE tại Việt Nam đã kiểm soát
đáng kể CF. Việc giảm CF không gây ảnh hưởng đến hiệu
suất công nghiệp hay chất lượng sản phẩm, mà thậm chí
còn cải thiện chúng.
Ngoài ra, việc sử dụng các thành phần khoáng chất lượng
cao (MIC), như đá pozzolana, hoặc chất thải công nghiệp
đã được xử lý, giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguyên liệu
thô không tái tạo (đá vôi) và giảm lượng khí thải CO2 ít
nhất 24% với mỗi tấn xi măng được sản xuất, đồng thời
làm tăng chất lượng như độ bền và chống ăn mòn.

Nhà máy phát điện từ thu hồi nhiệt thải
Công nghệ lò treo hiện đại nhất bao gồm tháp tiền nung
nhiều tầng và tiền canxi hóa để tiền xử lý bột liệu trước khi
đưa vào lò nung, và hệ thống làm nguội sản phẩm clinker
bằng gió. Nguồn nhiệt khí thải từ tháp tiền nung và hệ
thống làm nguội clinker được thu hồi để phát điện. Thông
thường, các hệ thống làm mát clinker giải phóng một lượng
lớn khí nóng từ 250 đến 340° C trực tiếp vào môi trường.
Nguồn khí thải từ tháp tiền nung có nhiệt độ 300 đến 400°C
được sử dụng để sấy khô nguyên liệu cho máy nghiền bột
sống hoặc máy nghiền than và sau đó được chuyển đến hệ
thống lọc bụi túi để thu hồi bụi trước khi thải ra môi trường.
Nếu máy nghiền bột sống ngừng hoạt động, khí thải sẽ
được làm mát bằng cách phun nước hoặc bằng gió trước

khi đi vào thiết bị thu hồi bụi. Việc tối ưu hóa hiệu suất công
nghệ lò là rất quan trọng để vận hành nhà máy hiệu quả, việc
tận dụng nhiệt khí thải từ tháp tiền nung và hệ thống làm
mát clinker để tạo ra năng lượng điện để bù một phần năng
lượng điện phải mua từ lưới điện quốc gia.
Nhà máy điện thu hồi nhiệt thải đem lại lợi ích rất lớn cho
kinh tế, xã hội và môi trường, đáp ứng 25 % nhu cầu điện
năng của nhà máy, tương đương với lượng điện năng cho
18.000 hộ dân trong 1 năm. Nhà máy điện với công suất 6
MW giúp giảm thiểu gánh nặng cho lưới điện quốc gia và
giúp INSEE gián tiếp tiết kiệm khoảng 25,000 tấn khí thải
Carbon trong một năm, tương đương với 9.300 tấn than.

MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
(MJ/TẤN CLINKER)

TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
(MWH)

2019

2019
272,681

NGUYÊN LIỆU

ĐÁ VÔI (TẤN)

2019
718,926

MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN
(KWH/TẤN XI MĂNG)

3,533

NĂNG LƯỢNG
TIÊU THỤ

TỈ LỆ NHIÊN LIỆU THAY THẾ (%)

2019

2019

80.55

20.14

ĐÁ POZZOLANA (TẤN)

2019
213,083

NGUYÊN LIỆU THAY THẾ KHÁC (TẤN)

2019
554,766
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INSEE Ecocycle – Vì tương lai mai sau
Quản lý chất thải kém hiệu quả là một vấn nạn lớn mà cả các
nước đang phát triển và các nước đang trong quá trình chuyển
đổi phải đối mặt. Sau hơn ba mươi năm mở cửa và đổi mới kinh
tế, Việt Nam hiện đang phải trải qua những vấn đề tương tự.
Việc xả chất thải bất hợp pháp tại các địa điểm không phù hợp
hoặc được đưa đến các bãi chôn lấp không đáp ứng các yêu
cầu về xử lý chất thải cuối cùng đối với môi trường đang là vấn
đề nhức nhối trong xã hội. Việc này có thể gây ô nhiễm đất, tài
nguyên nước và bầu khí quyển, ảnh hưởng đến điều kiện sống
và sức khỏe của dân cư khu vực xung quanh. Các chất độc hại
và các hợp chất tàn dư thoát ra môi trường, lan tỏa trong
không khí trên một khu vực rộng lớn và thậm chí có thể xâm
nhập vào chuỗi thức ăn, ảnh hưởng đến cả sức khỏe của con
người và động vật.
Cải thiện quản lý chất thải và các giải pháp đang được thảo
luận và là nhu cầu cấp thiết trong xã hội. Tránh lãng phí, sản
xuất sạch hơn, trách nhiệm của nhà sản xuất, quản lý chuỗi
cung ứng hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền
vững chỉ là một vài yếu tố trong số các chiến lược đang được
thúc đẩy. Mặc dù tiến bộ công nghệ và nhận thức chính trị xã
hội ngày càng tăng cao, nhưng vấn đề chất thải ngày càng gia
tăng vẫn tồn tại.
Các loại chất thải khác nhau đã được đồng xử lý thành công
thông qua việc sử dụng như nhiên liệu thay thế và nguyên liệu
thô (AFR) trong các lò nung xi măng ở Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ,
Canada và Úc kể từ đầu những năm 1970. Việc sử dụng AFR có
thể làm giảm tác động môi trường của chất thải, xử lý chất thải
nguy hại một cách an toàn, giảm khí thải nhà kính, tiết kiệm chi
phí xử lý chất thải.
Công nghệ
Lò nung xi măng là công cụ phù hợp để xử lý chất thải mà vẫn
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Phòng thử nghiệm Ecocycle- Ecocycle Laboratory
đảm bảo các yếu tố môi trường bền vững. Trong lò nung,
nhiệt độ ngọn lửa có thể lên tới 2000°C, đủ cao để phá hủy
hoàn toàn mọi hợp chất hữu cơ và tái chế an toàn các hợp
chất vô cơ, như dung môi hoặc bùn từ các nhà máy hay
chất thải rắn như nhựa hoặc cao su. Quá trình đồng xử lý
này là một giải pháp lý tưởng để xử lý chất thải một cách an
toàn và triệt để. Trong nhiều năm, đồng xử lý đã được phát
triển như một quy trình hiệu quả, thân thiện với môi
trường, giúp tiết kiệm nhiên liệu không tái tạo, giảm lượng
khí thải carbon từ các nhà máy xi măng và đồng nghĩa với
việc giảm nhu cầu chôn lấp chất thải
Đầu tư

Phòng thử nghiệm chất thải duy nhất được công nhận VILAS tại
Việt Nam.
Phòng thử nghiệm Ecocycle có hơn 10 năm kinh nghiệm trong
việc kiểm tra thử nghiệm về nhiệt trị, độ ẩm, hàm lượng kim loại
nặng, nồng độ Clo, hàm lượng lưu huỳnh, điểm chớp cháy, nồng
độ pH…
Với hệ thống thí nghiệm lĩnh vực Hóa hiện đại và đạt tiêu chuẩn
ISO/IEC 17025:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép,
phòng thử nghiệm có đủ chức năng và cơ sở vật chất để phục vụ
cho các hoạt động liên quan. Với đội ngũ nhân sự chuyên ngành
và kinh nghiệm cao, phòng thí nghiệm Ecocycle đã, đang và sẽ
thực hiện các hoạt động kiểm soát quy trình thu gom và xử lý
chất thải một cách phù hợp và an toàn.

VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm,
hiệu chuẩn của Việt Nam. Đây là một trong những
chương trình công nhận của Văn phòng Công
nhận Chất lượng Việt Nam.
Theo quyết định 1962/QĐ-TCCBKH do Bộ trưởng
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ký ngày
10/4/1995, VILAS có ý nghĩa trong việc thống nhất
hoạt động công nhận trong cả nước góp phần tiếp
cận và phổ biến chuẩn ISO/IEC 17025:2005, qua đó
nâng cao năng lực của rất nhiều phòng thí nghiệm
tại Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc kiểm tra xuất
khẩu của các doanh nghiệp Việt dễ dàng hơn.

Vào tháng 10 năm 2004, Ecocycle, trước đây là Geocycle,
thương hiệu quản lý chất thải của INSEE Việt Nam, đã củng
cố hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc nâng
cấp công nghệ tại Nhà máy xi măng Hòn Chông. Với tổng
vốn đầu tư khoảng 12 triệu USD, đây là khoản đầu tư lớn
nhất nhằm hướng tới sản xuất xanh. Dự án đồng xử lý bao
gồm nâng cấp hệ thống tiền can-xi hóa và kho lưu trữ chất
thải, kết hợp hệ thống cầu trục tự động để quản lý lưu kho,
cũng như lắp đặt hai hệ thống cấp liệu và định lưỡng để vận
chuyển chất thải trong bang tải kín lên đến tầng 5 của tháp
tiền nung. Về khía cạnh môi trường, đồng xử lý giúp giảm
mức tiêu thụ nhiên liệu truyền thống và do đó giảm thiểu
lượng khi thải CO2. Vào năm 2019, Ecocycle tiếp tục đầu tư
vào trang thiết bị mới cho phòng thí nghiệm Ecocycle bao
gồm thiết bị xác định hàm lượng nước (water content
analyzer), máy cắt mẫu (cutting mill), máy nhiệt trị (bomb
calorimeter). Các khoản đầu tư này khẳng định cam kết của
INSEE Việt Nam đối với chiến lược phát triển bền vững,
trong đó tập trung vào việc cân bằng tăng trưởng kinh tế
với trách nhiệm xã hội, trong khi không ngững nỗ lực giảm
thiểu tác động đến môi trường.
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Tham gia dự án Cơ hội của rác thải nhựa trong nền kinh tế
tuần hoàn “OPTOCE”

Đồng hành cùng chương trình “Cùng nông dân bảo vệ
môi trường”

OPTOCE là dự án được chính phủ Na Uy tài trợ và thực hiện tại
năm quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và Việt
Nam. Dự án được triển khai với mong muốn xử lý rác thải nhằm
chuyển đổivà tái sử dụng chúng để tạo thành nguyên vật liệu và
năng lượng trong các ngành công nghiệp như sản xuất xi măng,
sản xuất sắt thép hay sản xuất điện, giúp giảm thiểu lượng than
sử dụng và lượng CO2 phát thải ra môi trường. Chính vì thế, điều
này góp phần giải quyết sự đe dọa của rác thải nhựa và sử phát
thải khí nhà kính. Đại diện INSEE Ecocycle đã có mặt và tham gia
vào buổi khởi động dự án tại Việt Nam với tư cách là doanh
nghiệp xử lý rác thải trong lò nung xi măng đồng thời cũng là
đơn vị đi đầu trong hoạt động môi trường mà còn góp phần vào
sự bảo vệ chung cho cộng đồng.

INSEE Ecocycle đã tiếp tục đồng hành cùng chương trình
“Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đợt 2 (2019-2020) do
Cục Bảo Vệ Thực Vật và trung tâm Bảo Vệ Thực Vật phía Nam
tổ chức. INSEE Ecocycle đã tiếp nhận và thu gom hơn 25 tấn
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên 22 tỉnh đồng bằng
sông Cửu Long. Sau thu gom, các vỏ bao bì được vận
chuyển đến nhà máy INSEE Hòn Chông và được tiêu hủy
triệt để theo đúng quy trình Đồng xử lý trong lò nung xi
măng. Đây là hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người nông dân Việt
Nam nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây
dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững. Qua hoạt động này,
INSEE Ecocycle nói riêng và INSEE nói chung khẳng định sự
tích cực trong việc đóng góp cho cộng đồng và môi trường.

Tạo nên môi trường làm việc tốt hơn – Chấm điểm môi trường và Ngày Nhà máy Xanh
Chấm điểm môi trường (EOT) và Ngày Nhà máy Xanh
(SGD) là hai trong số nhiều sáng kiến môi trường được
Công ty triển khai, trong phạm vi Chương trình INSEE
Green, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là
khía cạnh môi trường. EOT được triển khai tại tất cả các cơ
sở nhằm nâng cao nhận thức về môi trường của nhân viên
và nhà thầu, quản lý vệ sinh, cảnh quan của Nhà máy và

đảm bảo Công ty tuân thủ ISO 14000 và các quy định về
môi trường của Việt Nam. Đồng thời, các dự án SGD được
xây dựng để tạo ra các góc xanh cho khu vực nhà máy xi
măng, nơi có thể coi là môi trường làm việc khắc nghiệt,
như trồng cây xanh, tạo cảnh quan, sơn dải phân cách, nạo
vét cống rãnh, v.v. với tổng số giờ tình nguyện được ghi
nhận lên đến 50.000 giờ.

Ông Đỗ Văn Vấn

Giám đốc Trung tâm Bảo vệ
thực vật phía Nam
Thông qua chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” ý thức của bà con nông dân được
nâng cao rõ rệt và phần lớn nông dân rất hưởng ứng. Ecocycle là đơn vị đồng hành từ khi mới khởi
xướng cho tới nay là 8 năm và là đơn vị xử lý chất thải theo công nghệ đạt tiêu chuẩn về môi trường của
châu Âu. Có thể nói, hai bên chúng tôi đã hợp tác hiệu quả trong thời gian vừa qua.
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TIÊU CHUẨN GRI
Tiêu chuẩn cơ sở

Công
Côngbố
bốthông
thông
tin theo tiêu
tin chung
chuẩn
chung

Tiêu chuẩn
tổng thể
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BÁO CÁO BỀN VỮNG INSEE 2019: TIÊU CHUẨN GRI ÁP DỤNG
Chỉ số
GRI 102

GRI 203

Thông tin công bố KPI của
chỉ số
Hồ sơ tổ chức

Tham chiếu trong báo cáo

102-1

Tên tổ chức

Thư ngỏ của Tổng Giám đốc

102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-1

Hoạt động, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ
Địa điểm trụ sở
Địa điểm kinh doanh
Sở hữu và tư cách pháp nhân
Thị trường
Quy mô tổ chức
Thông tin về lao động, đối tượng lao động khác
Những thay đổi chủ yếu của tổ chức và chuỗi cung ứng

Danh mục sản phẩm dịch vụ
Giới thiệu INSEE Việt Nam
Giới thiệu INSEE Việt Nam
Giới thiệu INSEE Việt Nam
Giới thiệu INSEE Việt Nam
Giới thiệu INSEE Việt Nam
Nâng cao năng lực cho Nhân viên
Thư ngỏ của Tổng Giám đốc

102-11 Phương pháp hoặc nguyên tắc phòng ngừa
Tổng quan về báo cáo
102-13 Các hiệp hội tham gia
Thông điệp từ Tổng Giám đốc
Chiến lược
102-14 Thông điệp từ người ra quyết định cấp cao Thư ngỏ của Tổng Giám đốc
Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng
Quản trị Tập đoàn SCCC
Đạo đức và Liêm chính 102-16 Giá trị, nguyên tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực hành vi Thư ngỏ của Tổng Giám đốc
Quản trị
102-18 Cơ cấu quản trị
Giới thiệu INSEE Việt Nam
Sự tham gia của
102-40 Danh sách các bên liên quan
Tổng quan về báo cáo
các bên liên quan
Thông lệ báo cáo 102-45 Các thực thể được bao gồm trong báo cáo
Giới thiệu INSEE Việt Nam
102-46 Xác định nội dung báo cáo và ranh giới chủ đề
Tổng quan về báo cáo
102-47 Danh sách các chủ đề trọng yếu
Tổng quan về báo cáo
102-50 Thời kỳ báo cáo
Tổng quan về báo cáo
102-52 Chu kỳ báo cáo
Tổng quan về báo cáo
102-53 Đầu mối liên lạc cho các câu hỏi liên quan đến báo cáo Tổng quan về báo cáo
102-54 Công bố báo cáo được thực hiện theo Tiêu chuẩn GRI
Tổng quan về báo cáo
102-55 Bảng tham chiếu theo Tiêu chuẩn GRI
Các tác động
203-1 Đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ
Chung tay vì Cộng đồng
kinh tê gián tiếp
203-2 Các tác động kinh tế gián tiếp quan trọng
Chung tay vì Cộng đồng

GRI 301 Nguyên liệu
GRI 302 Năng lượng

GRI 304

Mô tả

Đa dạng sinh học

GRI 305 Phát thải

Tiêu thụ năng lượng bên trong tổ chức
Thâm dụng năng lượng
Giảm mức tiêu thụ năng lượng
Các cơ sở hoạt động được sở hữu, cho thuê,
quản lý trong, hoặc gần kề các khu vực
được bảo tồn và các khu vực
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Kinh tế tuần hoàn
Kinh tế tuần hoàn
Kinh tế tuần hoàn
Phục hồi mỏ đá và bảo tồn
đa dạng sinh học

Phục hồi mỏ đá và bảo tồn
đa dạng sinh học
Quy trình sản xuất xi măng

GRI 306 Nước thải & Chất thải 306-2 Tổng lượng chất thải theo loại và phương pháp xử lý Kinh tế tuần hoàn
GRI 307 Tuân thủ về
môi trường

307-1 Không tuân thủ pháp luật và các quy định về
môi trường

Không có vi phạm trong
thời kỳ báo cáo.

GRI 401 Việc làm

401-1 Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc

Nâng cao năng lực cho Nhân viên

401-2 Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian không Nâng cao năng lực cho Nhân viên
dành cho nhân viên tạm thời hoặc bán thời gian
401-3 Nghỉ thai sản chia theo giới tính, độ tuổi
GRI 403 An toàn và Sức khỏe 403-1 Đại diện của người lao động trong các liên ủy ban
Nghề nghiệp
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp chính thức giữa
ban lãnh đạo và người lao động

GRI 404

Giáo dục và Đào tạo

301-2 Các nguyên liệu tái xử dụng làm nguyên liệu đầu vào Kinh tế tuần hoàn
302-1
302-3
302-4
304-1

304-2 Tác động đáng kể của các hoạt động, sản phẩm
và dịch vụ đối với đa dạng sinh học
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX),
và các phát thải khí đáng kể khác

403-2 Loại thương tích và tỷ lệ thương tích, bệnh nghề nghiệp,
ngày công bị mất, tình trạng vắng mặt và số
vụ tử vong liên quan đến công việc
403-3 Người lao động có tỷ lệ cao hoặc có nguy cơ cao mắc các
bệnh liên quan đến nghề nghiệp
403-4 Các chủ đề về sức khỏe và an toàn được đề cập trong
thỏa thuận chính thức với công đoàn
403-5 Nhân viên được đào tạo về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp
403-6 Quảng bá chương trình sức khỏe người lao động
403-8 Số nhân viên được nằm trong chương trình An toàn và
sức khỏe nghề nghiệp của Công ty
404-1 Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên

An toàn là trên hết

Nâng cao năng lực cho Nhân viên
An toàn là trên hết
An toàn là trên hết
An toàn là trên hết
An toàn là trên hết
An toàn là trên hết
Nâng cao năng lực cho Nhân viên

404-2 Các chương trình nâng cao kỹ năng cho nhân viên và
chương trình hỗ trợ chuyển tiếp

Nâng cao năng lực cho Nhân viên

404-3 Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá định kỳ hiệu quả

Nâng cao năng lực cho Nhân viên

công việc và phát triển nghề nghiệp

GRI 413

Nâng cao năng lực cho Nhân viên

Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, Chung tay vì cộng đồng
đánh giá tác động và các chương trình phát triển
419-1 Không tuân thủ luật pháp và các quy định trong lĩnh vực Không có vi phạm trong
kinh tế và xã hội
thời kỳ báo cáo.

Cộng đồng Địa phương 413-1

GRI 419 Tuân thủ về
Kinh tế - Xã hội
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Những ấn bản đẹp thường được in trên giấy có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Sợi giấy làm từ gỗ đàn hồi và bền bỉ với thời gian.
Báo cáo 2019 của INSEE được in trên giấy có chứng chỉ fsc.
INSEE cam kết ý thức hài hòa môi trường sống.
Hãy cùng chúng tôi nỗ lực vì hành tinh xanh

